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Pakeitimas 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas kūrinių, kurių autoriai
nenustatyti arba nustatyti, tačiau nerasti 
(nenustatytų autorių teisių kūrinių), 
skaitmeninimas ir sklaida, sukūrimas yra 
pagrindinis Europos skaitmeninės 
darbotvarkės veiksmas, kaip tai nurodyta 
Komisijos komunikate dėl Europos 
skaitmeninės darbotvarkės, skirtame 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

(3) Teisinės sistemos, kuria būtų 
palengvintas kūrinių, kurių teisių turėtojai
nenustatyti arba nustatyti, tačiau nerasti 
(nenustatytų autorių teisių kūrinių), 
skaitmeninimas ir sklaida, sukūrimas yra 
pagrindinis Europos skaitmeninės 
darbotvarkės veiksmas, kaip tai nurodyta 
Komisijos komunikate dėl Europos 
skaitmeninės darbotvarkės, skirtame 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui.

Or. fr

Pakeitimas 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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, kuriems taikoma 
autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga 
ir 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
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Pagrindimas

Siekiant direktyva turėtų tikslą, reikia, kad ji apimtų gretutines teises. Žr. 2 straipsnį.

Pakeitimas 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pagal autoriams suteikiamas išimtines 
teises atgaminti kūrinius ir juos platinti, 
suderintas pagal 2001 m. gegužės 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo, reikalaujama, kad 
kūrinys būtų skaitmeninamas ir skelbiamas 
tik gavus jo autoriaus sutikimą.

(4) Pagal teisių turėtojams suteikiamas 
išimtines teises atgaminti kūrinius ir juos 
platinti, suderintas pagal 2001 m. gegužės 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir 
gretutinių teisių informacinėje visuomenėje 
tam tikrų aspektų suderinimo, 
reikalaujama, kad kūrinys būtų 
skaitmeninamas ir skelbiamas tik gavus jo 
teisių turėtojo sutikimą.

Or. fr

Pakeitimas 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 teisų turėtojams suteikiamas 
išimtines teises atgaminti kūrinius ir juos 
platinti, suderintas pagal 2001 m. gegužės 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir 
gretutinių teisių informacinėje visuomenėje 
tam tikrų aspektų suderinimo, 
reikalaujama, kad kūrinys būtų 
skaitmeninamas ir skelbiamas tik gavus jo 
teisių turėtojo sutikimą.
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Or. en

Pagrindimas

Šios dalies Komisijos pateiktoje redakcijoje du kartus minimas terminas „autorius“. Jį visoje 
direktyvoje reikėtų pakeisti terminu „teisų turėtojas“.

Pakeitimas 53
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pagal autoriams suteikiamas išimtines 
teises atgaminti kūrinius ir juos platinti, 
suderintas pagal 2001 m. gegužės 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo, reikalaujama, kad 
kūrinys būtų skaitmeninamas ir skelbiamas 
tik gavus jo autoriaus sutikimą.

(4) Pagal teisių turėtojams suteikiamas 
išimtines teises atgaminti kūrinius ir juos 
skelbti viešai, taip pat padaryti juos viešai 
prieinamus, 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 viešai, taip 
pat padaromas viešai prieinamas gavus 
prašymą, tik gavus jo teisių turėtojo
sutikimą.

Or. fr

Pakeitimas 54
Luigi Berlinguer

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 

(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 
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aspektų suderinimo, reikalaujama, kad 
kūrinys būtų skaitmeninamas ir skelbiamas 
tik gavus jo autoriaus sutikimą.

aspektų suderinimo, reikalaujama, kad 
kūrinys būtų skaitmeninamas ir skelbiamas 
tik gavus jo autoriaus sutikimą ir kai tam 
tikrais būdais atgaminamas viešosiose 
bibliotekose, mokymo įstaigose ar 
muziejuose arba archyvuose, nesiekiant 
tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar 
komercinės naudos, kaip nurodyta 
Direktyvos 2001/29/EC 5 straipsnio 2 
dalies c punkte.

Or. en

Pakeitimas 55
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Ši direktyva nepažeidžia Direktyvos
2001/29/EB ir apima tik kai tam tikrus 
leidžiamus nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo būdus. Ja 
nenustatomos naujos išimtys arba autorių 
ir gretutinių teisių apribojimai.

Or. es

Pagrindimas

Direktyvos tikslas – išspręsti konkretų nenustatytų autorių kūrinių leidžiamų naudojimo būdų 
ES klausimą. Ja nekeičiama Direktyva 2001/29/EB .

Pakeitimas 56
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Autorių teisės skatina inovacijas, 
kūrybą, investicijas ir gamybą, taigi jos 
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yra kūrybos pramonės ekonominis 
pagrindas. Taigi, masinis kūrinių 
skaitmeninimas ir sklaida yra Europos 
kultūros paveldo apsaugos priemonė.

Or. en

Pakeitimas 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

Pakeitimas 58
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 59
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sukūrus turtingas internetines 
bibliotekas, palengvėtų elektroninė paieška 
ir paieškos rezultatų pateikimo priemonės, 
kurios suteiktų naujų paieškos rezultatų 
pateikimo šaltinių tyrėjams ir 
mokslininkams, kurie priešingu atveju 
turėtų tenkintis labiau tradiciniais ir 
analoginiais paieškos metodais.

(10) Sukūrus turtingas internetines 
bibliotekas, palengvėtų elektroninė paieška 
ir paieškos rezultatų pateikimo priemonės, 
kurios suteiktų naujų paieškos rezultatų 
pateikimo šaltinių tyrėjams ir 
mokslininkams, kurie priešingu atveju 
turėtų tenkintis labiau tradiciniais ir 
analoginiais paieškos metodais. Be to, 
nuotolinių kompiuterinių išteklių 
technologijos turėtų būti tinkamai 
naudojamos, kad būtų sukurta išsami ir 
lengvai prieinama visos Europos 
duomenų bazė.

Or. en

Pakeitimas 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) Tarptautinės pagarbos tikslais ši 
direktyva turėtų būti taikoma tik kūriniams, 
kurie pirmą kartą buvo paskelbti, rodomi
arba transliuojami ES valstybės narės 
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teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Kinematografiniai kūriniai paprastai rodomi kino teatruose, o ne transliuojami.

Pakeitimas 61
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) Tarptautinės pagarbos tikslais ši 
direktyva turėtų būti taikoma tik kūriniams, 
kurie buvo sukurti ES valstybės narės 
teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. Šiuo 
atveju atsakomybė už sąžiningą ir 
pagrįstai kruopščią paiešką tenka šioje 
direktyvoje nurodytoms organizacijoms.

Or. fr
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Pakeitimas 63
Alexandra Thein

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 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, nemokamos, viešai prieinamos 
paieškos rezultatų ir nenustatytų autorių 
teisių kūrinių naudojimo duomenų bazės 
turėtų būti sudarytos ir įdiegtos taip, kad 
jas būtų galima susieti ir jos galėtų bendrai 
veikti visos Europos lygiu, o paiešką jose 
būtų galima atlikti naudojant vieną bendrą 
prieigą.

Or. de

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiant labiau suderinto teksto apimamos 13 ir 15 konstatuojamosios dalys.
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Pakeitimas 64
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Dažnai neišnaudojamos visos 
interneto prieigos prie kultūrinio turinio 
medžiagos ir skaitmeninio išsaugojimo 
galimybės, taip pat dėl to, jog valstybėse 
narėse skiriama nepakankami išteklių, ir 
dėl to, kad siejamos nesuderinamos 
duomenų bazės. Šios direktyvos tikslais 
valstybės narės turėtų būti raginamos 
apsvarstyti galimybę nustatyti kūrinių 
skaitmeninimo Europos lygmeniu 
standartizacijos tvarką ir pagerinti jų 
viešųjų duomenų bazių centrinę 
registracijąos tvarką, prieinamumą ir 
veiklos savitarpio suderinamumą.

Or. en

Pakeitimas 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 teisių turėtojų 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.

Or. fr
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Pakeitimas 66
Alexandra Thein

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. de

Pakeitimas 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. Tačiau tam tikrais, 
pavyzdžiui, audiovizualinių kūrinių 
bendros gamybos atvejais, sąžininga ir 
kruopšti paieška turėtų apimti paiešką 
kitose valstybėse narėse nei valstybė narė, 
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 
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kruopščių paieškų rezultatai būtų 
užregistruoti viešai prieinamoje duomenų 
bazėje.

Or. fr

Pakeitimas 68
Sajjad Karim

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, arba, jeigu tai nežinoma, 
arba jei kūrinys nebuvo skelbtas, 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

Pakeitimas 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 teisų turėtojams
galimybę panaikinti jų kūriniams suteiktą 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą ir 
gauti atlyginimą.
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Or. fr

Pakeitimas 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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) Kai autorių teisių turėtojai pareiškia 
teises į savo kūrinius, reikėtų, kad jie 
turėtų galimybę panaikinti tokių kūrinių
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą ir 
paskelbti juos savo vardu.

Or. en

Pagrindimas

Esant keliems teisių turėtojams, kiekvienas teisių turėtojas turėtų galėti valdyti savo teises; tai 
reiškia, kad kiekvienas teisių turėtojas turėtų būti individualiai susijęs su savo paties teisėmis.

Pakeitimas 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Jeigu atlikus nepakankamai išsamią 
ar nepakankamą paiešką arba ją atlikus 
nesąžiningai kūrinys buvo neteisėtai 
pripažintas nenustatytų autorių teisių 
kūriniu, valstybės narės turėtų nustatyti, 
kad vartotojai atsakingi už autorių teisių 
pažeidimus pagal atitinkamas 
nacionalinės teisės ir Sąjungos teisės 
nuostatas;

Or. fr
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Pakeitimas 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Valstybės narės, siekdamos skatinti 
mokslą ir kultūrą, turėtų leisti viešosioms 
bibliotekoms, švietimo įstaigoms ir 
muziejams, taip pat archyvams, kino 
paveldo institucijoms ir viešosioms 
transliuojančiosioms organizacijoms 
skelbti ir atgaminti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius su sąlyga, kad toks šių 
kūrinių naudojimas atitiktų šių įstaigų 
viešojo intereso misiją, konkrečiai, jų 
kolekcijose laikomų kūrinių išsaugojimo, 
atgaminimo ir kultūrinės bei švietėjiškos 
prieigos prie jų tikslus. Šios direktyvos 
tikslais kino paveldo institucijos turėtų 
apimti valstybių narių paskirtas 
organizacijas kultūrinio paveldo filmams 
rinkti, sisteminti, saugoti ir atgaminti.

(17) Valstybės narės, siekdamos skatinti 
mokslą ir kultūrą, turėtų leisti viešosioms 
bibliotekoms, švietimo įstaigoms ir 
muziejams, taip pat archyvams, 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. Šioje 
direktyvoje viešosios transliuojančiosios 
organizacijos turėtų apimti transliuotojus, 
kurie atlieka viešųjų paslaugų teikėjo 
funkciją pagal valstybės narės apibrėžtį ir 
organizacines nuostatas.

Or. fr

Pakeitimas 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

(17) Valstybės narės, siekdamos skatinti 
mokslą ir kultūrą, turėtų leisti viešosioms 
bibliotekoms, švietimo įstaigoms ir 
muziejams, taip pat archyvams, kino 
paveldo institucijoms ir 
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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.

transliuojančiosioms organizacijoms 
skelbti, padaryti viešai prieinamus ir 
atgaminti, kaip nurodyta Direktyvoje 
2001/29/EB, nenustatytų autorių teisių 
kūrinius su sąlyga, kad toks šių kūrinių 
naudojimas atitiktų šių įstaigų viešojo 
intereso misiją, ir užtikrinti švietėjiškos 
prieigos prie jų tikslus. Šios direktyvos 
tikslais kino paveldo institucijos turėtų 
apimti valstybių narių paskirtas 
organizacijas kultūrinio paveldo filmams 
rinkti, sisteminti, saugoti ir atgaminti.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „skelbti“: Žr. 6 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 74
Luigi Berlinguer

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, garso įrašų 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.

Or. en
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Pakeitimas 75
Angelika Niebler

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 tam, kad valstybės narės, 
laikydamosi Europos autorių teisių aktų ir 
tarptautinių susitarimų, toliau vystytų ir 
parengtų tvarką dėl teisių valdymo , pvz., 
dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų ir toliau turėti galimybę išsaugoti arba toliau vystyti galiojančią tvarką 
arba pradėti taikyti naują tvarką, pavyzdžiui išplėstines kolektyvines licencijas.

Pakeitimas 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) Šia direktyva neturėtų būti 
prieštaraujama valstybių narių tvarkai dėl 
teisių valdymo, pvz., dėl išplėstinių 
kolektyvinių licencijų. Ji neturėtų daryti 
neigiamo poveikio valstybių narių tvarkai 
dėl kūrinių, pavyzdžiui nekomercinių 
kūrinių, didelės apimties skaitmeninimo.

Or. fr

Pakeitimas 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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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 arba būsimai 
valstybių narių tvarkai dėl teisių valdymo, 
pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų, 
atstovavimo ar perdavimo teisinių
prielaidų, privalomo kolektyvinio valdymo 
arba bet kokio jų derinio.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su nauja 8 straipsnio dalimi ir paaiškina, kad valstybės narės turi visas 
galimybes spręsti transliuotojų archyvų problemos kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
taikydamos išplėstines kolektyvines licencijas arba kitu būdu, kadangi keletas valstybių narių 
jau tai padarė arba gali greitai nuspręsti tai padaryti.

Pakeitimas 78
Luigi Berlinguer

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

Or. en

Pakeitimas 79
Sajjad Karim

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 esamai ar būsimai
valstybių narių tvarkai dėl teisių valdymo, 
pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių licencijų 
arba reikalavimo gauti leidimus.

Or. en

Pakeitimas 80
Toine Manders

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 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 82
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

Pakeitimas 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Valstybei narei suteikus leidimą ir
remiantis šioje direktyvoje nustatytomis 
sąlygomis, teisių turėtojams, 
pareiškusiems teises į savo kūrinius, 
kuriuos kaip nenustatytų autorių teisių 
kūrinius naudojo viešosios bibliotekos, 
švietimo įstaigos, muziejai, archyvai, kino 
paveldo institucijos arba viešosios 
transliuojančiosios organizacijos, ne 
įgyvendindamos viešojo intereso misiją, o 
kitais tikslais, turėtų būti už tai atlyginta. 
Atlygio dydis turėtų priklausyti nuo 
kūrinio tipo ir jo naudojimo pobūdžio. 
Valstybės narės gali numatyti, kad tokiu 
būdu naudojant nenustatytų autorių teisių 
kūrinius gautos pajamos, kurias buvo 
numatyta skirti atlygiui už tokį 
naudojimą, ir kurios nebuvo atsiimtos 

Išbraukta.
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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. fr

Pakeitimas 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Valstybei narei suteikus leidimą ir 
remiantis šioje direktyvoje nustatytomis 
sąlygomis, teisių turėtojams, pareiškusiems 
teises į savo kūrinius, kuriuos kaip 
nenustatytų autorių teisių kūrinius naudojo 
viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos, 
muziejai, archyvai, kino paveldo 
institucijos arba viešosios
transliuojančiosios organizacijos, ne 
įgyvendindamos viešojo intereso misiją, o 
kitais tikslais, turėtų būti už tai atlyginta. 
Atlygio dydis turėtų priklausyti nuo kūrinio 
tipo ir jo naudojimo pobūdžio. Valstybės 
narės gali numatyti, kad tokiu būdu 
naudojant nenustatytų autorių teisių 
kūrinius gautos pajamos, kurias buvo 
numatyta skirti atlygiui už tokį naudojimą, 
ir kurios nebuvo atsiimtos pasibaigus pagal 
šią direktyvą nustatytam laikotarpiui, turėtų 
būti panaudotos kruopščią paiešką 
palengvinantiems teisių informacijos 
šaltiniams finansuoti. Kruopščią paiešką 
atlikti būtų lengviau, nes būtų įdiegtos 
nebrangios ir automatizuotos priemonės, 
taikomos į šios direktyvos taikymo sritį 
patenkantiems arba galintiems patekti 

(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 
bibliotekos, švietimo įstaigos, muziejai, 
archyvai, kino paveldo institucijos arba 
transliuojančiosios organizacijos, ne 
įgyvendindamos viešojo intereso misiją, o 
kitais tikslais, turėtų būti už tai atlyginta. 
Atlygis turėtų būti teisingas ir jo 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 institucijoms, 
dalyvaujančioms išsaugojimo, 
atgaminimo ir kultūrinės bei švietėjiškos 
prieigos prie Europos kūrinių teikimo 
veikloje, ir kruopščią paiešką 
palengvinantiems teisių informacijos 
šaltiniams finansuoti. Kruopščią paiešką 
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kūriniams. atlikti būtų lengviau, nes būtų įdiegtos 
nebrangios ir automatizuotos priemonės, 
taikomos į šios direktyvos taikymo sritį 
patenkantiems arba galintiems patekti 
kūriniams.

Or. en

Pagrindimas

Kai tik bus įsteigtos informacinės sistemos, būtinos nebrangioms ir kruopščioms paieškoms 
atlikti, ir bus už jas išsimokėta, valstybės narės galės spręsti, ką daryti su pajamomis, kurios 
buvo surinktos, tačiau jų nebuvo pareikalauta. Pagal 7 straipsnio 5 dalį valstybės narės gali 
nuspręsti, ką jos nori daryti šiuo klausimu, tačiau mes galime jas paskatinti lėšas naudoti tais 
tikslais, kurie būtų suderinti su šios direktyvos tikslais.

Pakeitimas 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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, 2 
dalies 1 punkte išvardintų kūrinių leidėjų 
ir viešosiose transliuojančiosiose 
organizacijose.

Or. de

Pagrindimas

Nėra priežasties atskirti kūrinius, laikomus archyvuose arba bibliotekoje, ir tuos pačius 
kūrinius, laikomus leidėjo archyvuose.

Pakeitimas 86
Luigi Berlinguer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva yra susijusi su tam tikru 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimu viešosiose bibliotekose, 
švietimo įstaigose arba muziejuose, taip pat 
archyvuose, kino paveldo institucijose ir 
viešosiose transliuojančiosiose 
organizacijose.

1. Ši direktyva yra susijusi su tam tikru 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimu viešosiose bibliotekose, 
švietimo įstaigose arba muziejuose, taip pat 
archyvuose, garso įrašų ir kino paveldo 
institucijose ir viešosiose 
transliuojančiosiose organizacijose.

Or. en

Pakeitimas 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 1 dalyje nurodytų 
įstaigų archyvuose esantiems ir 
naudojamiems kūriniams, kurie pirmą 
kartą paskelbti arba transliuoti valstybėje 
narėje, konkrečiai:

Or. de

Pagrindimas

Pagal 1 dalies nuostatas 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti vartotojai galėtų taip pat skaitmeninti 
kitų naudotojų archyvus ir kolekcijas.  Tačiau šios vartotojų grupėms turėtų būti leidžiama 
skaitmeninti tik savo archyvus ir kolekcijas. 1 straipsnis nepakankamai aiškus. Taigi reikėtų jį 
paaiškinti.

Pakeitimas 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ši direktyva taikoma 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytų organizacijų kolekcijose 
esantiems kūriniams, kuriems taikoma 
autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, 
konkrečiai:

Or. en

Pagrindimas

reikalavimas, kad kūrinys būtų paskelbtas valstybėje narėje perkeltas prie šios dalies punktų.

Pakeitimas 89
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ši direktyva taikoma 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytų organizacijų kolekcijose 
esantiems kūriniams, kuriems taikoma 
autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, 
ir kurie pirmą kartą paskelbti arba
transliuoti valstybės narės teritorijoje, 
konkrečiai:

Or. fr

Pakeitimas 90
Sajjad Karim

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 1 straipsnio 1 
dalyje nurodytų organizacijų kolekcijose 
laikomiems kūriniams, kuriems taikoma 
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autorių teisių apsauga ir kurie buvo 
sukurti ar pirmą kartą paskelbti arba
transliuoti valstybės narės teritorijoje, 
konkrečiai:

Or. en

Pakeitimas 91
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) knygų, dienoraščių, laikraščių, žurnalų 
arba kitų rašytinių kūrinių formos
kūriniams ir spausdintai medžiagai, kuri 
buvo pirmą kartą paskelbta, parodyta 
arba transliuota valstybės narės 
teritorijoje bent prieš penkerius metus, 
arba

Or. en

Pagrindimas

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
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would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Pakeitimas 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) paskelbtiems kūriniams ir garso 
įrašams, kurie laikomi viešosiose 
bibliotekose, švietimo įstaigose, 
muziejuose ar archyvuose, arba

Or. en

Pakeitimas 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) garso įrašams arba 
kinematografiniams ar audiovizualiniams 
kūriniams, kurie pirmą kartą buvo 
paskelbti, rodomi arba transliuojami 
valstybės narės teritorijoje bent prieš 
penkerius metus, arba

Or. en
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Pagrindimas

Trumpiausias laikas po paskelbimo: žr. 1 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimą. Garso 
įrašai: Žr. 9 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Visai įmanoma, kad nenustatytų autorių teisių kūriniai buvo sukurti po 2002 m. gruodžio 
31 d.

Pakeitimas 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

 straipsnio 2 dalies 3 punktas perteklinis dėl pranešėjo pakaitimo, siūlomo 1 straipsnio 2 
dalies 2 punktui, kadangi visus kūrinius, kuriuos apima 1 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 
savaime apims 1 straipsnio 2 dalies 2 punktas.

Pakeitimas 97
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Kūriniai, kurie yra neatskiriama arba 
sudėtinė garso arba audiovizualinio
kūrinio, kurį sukūrė arba pirmą kartą 
valstybėje narėje paskelbė transliuojanti 
organizacija iki 2002 m. gruodžio 31 d. ir 
kuris yra laikomas tos organizacijos 
archyvuose, dalis.

Or. fr

Pakeitimas 98
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) kūriniams, kurie yra neatskiriama 
arba sudėtinė 1 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų kūrinių dalis.

Or. en

Pagrindimas

Taikymo sritis turi apimti ne tik kūrinius, bet ir saugomą turinį, kadangi kitaip direktyva 
neturėtų svarbaus poveikio susijusioms transliuojančiosioms organizacijoms.

Pakeitimas 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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. Pagal autorių teises saugomas kūrinys 
laikomas nenustatytų autorių teisių kūriniu, 
jei vienas ar daugiau kūrinio autorių 
teisių ar gretutinių teisių turėtojų yra 
nenustatytas arba, jei nustatytas po
kruopščios paieškos, atliktos ir 
užregistruotos pagal 3 straipsnį, nebuvo 
rastas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti gretutines teises, kadangi kitaip direktyva neturėtų svarbaus poveikio 
susijusioms transliuojančiosioms organizacijoms.

Pakeitimas 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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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 arba garso įrašas 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.

Or. en

Pakeitimas 102
Toine Manders

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

Or. en

Pakeitimas 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei kūrinys turi daugiau nei vieną teisių 
turėtoją, ir vienas iš jų buvo nustatytas ir
surastas, tas kūrinys neturėtų būti laikomas 
nenustatytų autorių teisių kūriniu.

2. Jei kūrinys turi daugiau nei vieną teisių 
turėtoją, ir bent vienas iš jų nebuvo
nustatytas ar surastas, tas kūrinys turėtų
būti laikomas nenustatytų autorių teisių 
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kūriniu. Ši nuostata nėra taikoma 
nustatytiems ar žinomiems teisių 
turėtojams.

Or. de

Pagrindimas

Pagal pirminę Komisijos redakciją susidarytų tokia padėtis, kad daugumos kūrinių, ypač 
audiovizualinių kūrinių, nebūtų galima gauti. Taigi reikėtų išplėsti apibrėžtį ir tuo pačiu 
paaiškinti, kad ji nustatytų teisių turėtų teisėms poveikio neturės.

Pakeitimas 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei kūrinys turi daugiau nei vieną teisių 
turėtoją, ir vienas iš jų buvo nustatytas ir 
surastas, tas kūrinys neturėtų būti 
laikomas nenustatytų autorių teisių 
kūriniu.

2. Jei kūrinys turi daugiau nei vieną 
autorių teisių arba gretutinių teisių 
turėtoją, ir vienas iš jų buvo nustatytas ir 
surastas, ši direktyva nedaro poveikio kitų 
teisių turėtojų teisėms.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti gretutines teises. Direktyva neturėtų pažeisti žinomų autorių teisių.

Pakeitimas 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei kūrinys turi daugiau nei vieną teisių 
turėtoją, ir vienas iš jų buvo nustatytas ir 
surastas, tas kūrinys neturėtų būti laikomas 
nenustatytų autorių teisių kūriniu.

2. Jei kūrinys arba garso įrašas turi 
daugiau nei vieną teisių turėtoją, ir vienas 
iš jų buvo nustatytas ir surastas, tas kūrinys 
neturėtų būti laikomas nenustatytų autorių 
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teisių kūriniu.

Or. en

Pakeitimas 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 kruopšti paieška būtų atliekama tikrinant 
atitinkamus konkrečios kategorijos kūrinių 
šaltinius.

Or. fr

Pakeitimas 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 kruopšti paieška būtų 
sąžiningai atliekama tikrinant atitinkamus 
konkrečios kategorijos kūrinių šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
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without any use unless it is practical.  Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the  
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However,  without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project  
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”. 
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use. 

Pakeitimas 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 arba 
garso įrašas, 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos organizacijos užtikrina, kad 
kiekvieno kūrinio kruopšti paieška būtų 
atliekama tikrinant atitinkamus konkrečios 
kategorijos kūrinių šaltinius.

Or. en

Pakeitimas 109
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 110
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 111
Alexandra Thein

Proposal for a directive
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tuo atveju, kai žinoma, kad 
kinematografinis ar audiovizualinis 
kūrinys, dėl kurio sąžiningai atliekama 
kruopšti paieška, yra bendros gamybos, 
paieška turi būti atliekama kiekvienoje 
valstybėje narėje, kurioje vyko bendra 
gamyba.

Or. en
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Pakeitimas 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

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. fr

Pakeitimas 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pasikonsultavusios su teisių turėtojais ir 
vartotojais, valstybės narės nustato 
kiekvienos kategorijos kūriniams ar 
kitiems saugomiems objektams tinkamus 
šaltinius, kurie yra viešai prieinamos 
duomenų bazės, kurios gali apimti ir 
priede nurodytus šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Viešai prieinamos duomenų bazės minimos Komisijos pasiūlymo 13 konstatuojamojoje dalyje, 
taigi siekiant aiškumo jas reikėtų paminėti ir straipsnyje Terminas „gali“: Kadangi tinkamus 
šaltinius pasitarusi su suinteresuotomis institucijomis kiekviena valstybė narė numatys 
atskirai, valstybės narės gali nuspręsti pridėti daugiau šaltinių arba išbraukti tuos, kurie toje 
šalyje netinkami (pvz.: deponavimas).
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Pakeitimas 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 115
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pasikonsultavusios su teisių turėtojais ir 
vartotojais, valstybės narės nustato 
kiekvienos kategorijos kūriniams tinkamus 
šaltinius, kurie turi apimti ir priede 
nurodytus šaltinius, su sąlyga, kad šie 
šaltiniai viešai prieinami internetu.

Or. en

Pakeitimas 116
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia taip pat atsižvelgti į šaltinius, 
išvardintus Susitarimo memorandumo dėl 
nenustatytų autorių teisių kūriniams 
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skirtų kruopščios paieškos gairių 1 dalyje 
nurodytose išsamaus patikrinimo gairėse.

Or. de

Pagrindimas

Šį 2008 m. birželio 4 d. paskelbtą Susitarimo memorandumą pasirašė bibliotekų, archyvų ir 
teisių turėtojų atstovai dalyvaujant Komisijai ir jame nurodytas suderintas šaltinių sąrašas.

Pakeitimas 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kruopšti paieška turi būti atlikta tik tos 
valstybės narės teritorijoje, kurioje kūrinys 
buvo pirmą kartą paskelbtas arba 
transliuotas. Jeigu yra įrodymų, kad 
kuriant kūrinį dalyvavo teisų turėtojai iš 
kitų valstybių narių, laikoma, kad 
kruopšti paieška baigta tik tuo atveju, 
jeigu ji buvo vykdoma ir tų valstybių 
narių. teritorijose.

Or. de

Pagrindimas

Bendra gamyba, kai dalyvauja teisių turėtojai iš kelių valstybių narių, gana dažna. Taip pat 
gali būti, kad nors kūrinys pirmą kartą transliuotas valstybėje narėje, jis buvo sukurtas 
vienoje kitoje valstybėje narėje. Jeigu atliekant kruopščią paiešką vienoje valstybėje narėje 
paaiškėja įrodymai, kad dalyvavo teisių turėtojai iš kitos valstybės narės, paieška turi būti 
išplėsta ir vykdoma ne tik toje valstybėje narėje, kurioje kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas 
arba transliuojamas.

Pakeitimas 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kruopšti paieška turi būti atlikta tik toje 
valstybėje narėje, kurios teritorijoje
kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas, 
parodytas arba transliuotas. Tokia 
pagrįstos apimties sąžininga paieška 
atliekama prieš naudojant kūrinį.

Or. en

Pagrindimas

Projekto redakcija papildoma terminu „parodytas “ siekiant jį pritaikyti ir prie 
kinematografinių kūrinių.

Pakeitimas 119
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kruopšti paieška turi būti atlikta tik toje 
valstybėje narėje, kurios teritorijoje
kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas arba 
transliuotas. Ji kiekvieno vartojamo 
kūrinio atveju atliekama sąžiningai ir per 
pagrįstą laiką.

Or. fr

Pakeitimas 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam tikrais atvejais sąžininga ir kruopšti 
paieška apims paiešką kitose valstybėse 
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narėse, nei valstybė narė, kurioje kūrinys 
buvo pirmą kartą paskelbtas arba 
transliuotas.

Or. fr

Pakeitimas 121
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu kūrinys nebuvo paskelbtas arba 
transliuotas arba negalima nustatyti 
valstybės narės, kurioje jis buvo pirmą 
kartą paskelbtas arba transliuotas, 
kruopšti paieška atliekama kilmės šalyje 
arba šalyje, kuri labiausiai susijusi su 
šiuo kūriniu. Prireikus gali būti 
papildomai patikrinta informacija, esanti 
kitose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijose atliktų kruopščių paieškų 
rezultatai būtų užregistruoti viešai 
prieinamoje duomenų bazėje. Valstybių 
narių duomenų bazės sudaromos ir 
įdiegiamos taip, kad jas būtų galima 
susieti visos Europos lygiu.

Or. fr
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Pakeitimas 123
Alexandra Thein

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 124
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu kinematografinis ar 
audiovizualinis kūrinys yra bendros 
gamybos, sąžininga ir kruopšti paieška 
turi būti atliekama kiekvienoje valstybėje 
narėje, kuri dalyvavo vykdant bendrą 
gamybą.

Or. es

Pagrindimas

Daugelis kinematografinių ir audiovizualinių kūrinių sukuriami bendrai. Jeigu sąžiningos ir 
kruopščios paieškos apimtis bus apribota tik ta valstybe nare, kurioje kūrinys buvo pirmą 
kartą paskelbtas arba transliuotas, dažnai gali būti padaryta išvada, kad bendros gamybos 
kūrinys yra nenustatytų autorių teisių kūrinys kai informacija, reikalinga tam, kad jam būtų 
suteiktas nenustatytų autorių teisių kūrinio statusas, buvo kitoje bendroje gamyboje 
dalyvavusioje valstybėje narėje. Taigi sąžininga ir kruopšti paieška turi būti atliekama visose 
valstybėse narėse, dalyvavusiose bendroje kūrinio gamyboje.
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Pakeitimas 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 arba garso įrašas, pagal 2 
straipsnį valstybėje narėje laikomas 
nenustatytų autorių teisių kūriniu, laikomas 
nenustatytų autorių teisių kūriniu visose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 126
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ši direktyva nepažeidžia esamos ar 
būsimos valstybių narių tvarkos dėl teisių 
valdymo, pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių 
licencijų.

Or. fr

Pakeitimas 127
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva neturėtų pažeisti esamos ar 
būsimos valstybių narių tvarkos dėl teisių 
valdymo, pvz., dėl išplėstinių kolektyvinių 
licencijų arba dėl reikalavimų išduodant? 
leidimus.



PE475.839v01-00 42/62 AM\882180LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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.

Jeigu manoma, kad yra tik vienas kūrinio, 
kuris laikomas nenustatytų autorių teisių 
kūriniu, autorius, valstybės narės 
užtikrina, kad teisių turėtojas bet kuriuo 
metu turėtų galimybę panaikinti tokį 
kūriniui suteiktą statusą; jeigu manoma, 
kad yra daugiau nei vienas kūrinio, kuris 
laikomas nenustatytų autorių teisių 
kūriniu, autorius, tokį kūrinio statusą 
galima panaikinti tik tuo atveju, jei 
nustatyti ir surasti visi jo teisių turėtojai 
pagal 2 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas, susijęs su 2 straipsnio 2 dalimi (atvejis, kai daugiau nei vienas kūrinio 
autorius).

Pakeitimas 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 galimybę panaikinti tokį su juos 
susijusį kūriniui suteiktą statusą tinkamai 
pasiskelbdamas jo autoriumi.
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Or. en

Pagrindimas

Esant keliems teisių turėtojams, kiekvienas teisių turėtojas turėtų galėti valdyti savo teises ir 
būti individualiai susijęs su savo paties teisėmis.

Pakeitimas 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 arba 
garso įrašo, kuris laikomas nenustatytų 
autorių teisių kūriniu, teisių turėtojas bet 
kuriuo metu turėtų galimybę panaikinti tokį 
kūriniui suteiktą statusą.

Or. en

Pakeitimas 131
Alexandra Thein

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 įgyvendinamą galimybę panaikinti 
tokį kūriniui suteiktą statusą ir tam numato 
greitą, vieningą ir pigią procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 132
Toine Manders
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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 
vienodą tvarką ir sąnaudų požiūriu 
veiksmingai panaikinti tokį kūriniui 
suteiktą statusą savo pasirinktoje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nenustatytų autorių teisių kūrinio statuso 
panaikinimas to teisų turėtojo atžvilgiu, 
kuris pasiskelbia žinomu, nedaro poveikio 
anksčiau pagal šią direktyvą 
įsigaliojusioms sutartims dėl kūrinių, 
kurie buvo laikomi nenustatytų autorių 
teisių kūriniais to teisių turėtojo atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Reikia numatyti aiškią taisyklę, kad būtų apsaugotos kūrinių, kurie apima vieną ar kelis 
nenustatytų autorių teisių kūrinius, naudojimo sutartys. Ypač tai susiję su transliavimo 
kūriniais, kai sutartys sudaromos daug anksčiau nei medžiaga transliuojama, taigi visoms 
dalyvaujančioms šalims, įskaitant programų redaktorius, patarėjus ir pan., reikia teisinio 
tikrumo.

Pakeitimas 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos 
turėtų teisę naudoti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius šiais būdais:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos 
turėtų teisę naudoti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius arba garso įrašus šiais 
būdais:

Or. en

Pakeitimas 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) skelbdamos nenustatytų autorių teisių
kūrinius arba garso įrašus taip, kaip 
nustatyta Direktyvos 2001/29/EB 3 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 136
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) viešai skelbdamos nenustatytų autorių 
teisių kūrinius, taip pat padarydamos juos 
viešai prieinamus taip, kad visuomenės 
nariai galėtų juos naudoti individualiai 
pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku;

Or. fr
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Pakeitimas 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) viešai skelbdamos nenustatytų 
autorių kūrinius, taip pat padarydamos 
juos viešai prieinamus laidinėmis arba 
belaidėmis priemonėmis taip, kad 
visuomenės nariai galėtų juos naudoti 
individualiai pasirinktoje vietoje ir 
pasirinktu laiku;

Or. en

Pagrindimas

Leistinas naudojimas pagal šią pasiūlymo redakciją apribotas naudojimu pagal 
pareikalavima. Taigi, jis neapimtų transliuotojo archyvų transliavimo (ar kitokio šio 
pakartotinio transliavimo lygiagretaus transliavimo). Be to naudojimas pagal pareikalavimą 
6 straipsnio 2 dalyje iš principo apribotas vartojo viešųjų paslaugų misija.  Tai be reikalo
apribotų valstybių narių galimybes pasirinkti sau tinkamus sprendimus.

Pakeitimas 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 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.

Or. fr
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Pakeitimas 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 arba garso įrašų 
kitiems nei viešojo intereso tikslams, 
konkrečiai savo kolekcijose laikomų 
kūrinių išsaugojimo, atgaminimo ir 
prieigos prie jų suteikimo kultūriniais ir 
švietimo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 140
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau, jei 7 straipsnyje nenurodyta 
kitaip, 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos negali naudoti nenustatytų 
autorių teisių kūrinių kitiems nei viešojo 
intereso tikslams, konkrečiai savo 
kolekcijose laikomų kūrinių išsaugojimo, 
atgaminimo ir prieigos prie jų suteikimo 
kultūriniais ir švietimo tikslais.

2. Tačiau, jei 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos organizacijos 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.

Or. es

Pagrindimas

Leidžiamas nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimas turi būti apibrėžtas siaurai ir 
susietas su viešaisiais interesais, pavyzdžiui, kūrinių išsaugojimu, atgaminimu ir prieigos prie 
jų suteikimo kultūriniais, mokslinių tyrimų ir švietimo tikslais.
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Pakeitimas 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu nenustatytų autorių teisių 
kūrinio teisės turėtojas ar turėtojai buvo 
nustatyti, bet nesurasti, šio kūrinio teisių 
turėtojo vardas (-ai), pavardė (-ės) arba 
pavadinimas nurodomi kiekvieną kartą, 
kai toks toks kūrinys naudojamas;

Or. de

Pagrindimas

Kaip ir 7 straipsnio 3 dalis, ši tvarka turėtų būti taikoma ir nekomerciniam kūrinio 
naudojimui.

Pakeitimas 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nustato, kad teisių 
turėtojams, panaikinusiems kūrinio 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą, 
kaip nurodyta 5 straipsnyje, už kūrinio 
naudojimą atlygina 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos organizacijos;

Or. fr

Pakeitimas 143
Marielle Gallo, Piotr Borys
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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 1 dalį, registruotų 
kruopščios paieškos atvejus ir viešo 
naudojimo atvejus. Šie registrai sudaromi 
ir įdiegiami taip, kad juos būtų galima 
susieti visos Europos lygiu.

Or. fr

Pakeitimas 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 arba garso įrašus pagal 1 dalį, 
registruotų kruopščios paieškos atvejus ir 
viešo naudojimo atvejus.

Or. en

Pakeitimas 145
Alexandra Thein

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 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos,
gali naudoti nenustatytų autorių teisių 
kūrinius pagal 1 straipsnio 2 dalį:
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naudojimo atvejus.
(1) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos registruoja kruopščių 
paieškų atvejus;
(2) organizacijos registruoja viešai 
prieinamus nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo tose organizacijose 
atvejus;
(3) jei nenustatytų autorių teisių kūrinio 
teisės turėtojas buvo nustatytas, bet 
nesurastas, jo vardas, pavardė arba 
pavadinimas nurodomi prie kiekvieno 
tokio kūrinio naudojimo atvejo;
(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; šis 
atlyginimas panašus į atlyginimą kitam 
žinomam ir nustatytam to paties kūrinio 
teisių turėtojui už tokį patį naudojimą.
Teisių turėtojai gali reikalauti atlygio 
pagal šį punktą per valstybių narių 
nustatytą laikotarpį, kuris neturėtų būti 
trumpesnis nei penkeri metai nuo 
veiksmo, dėl kurio teikiamas 
reikalavimas, datos.

Or. en

Pakeitimas 146
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad teisių 
turėtojams, panaikinusiems kūrinio 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą, 
kaip nurodyta 5 straipsnyje, už kūrinio 
naudojimą atlygina 1 straipsnio 1 dalyje 
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nurodytos organizacijos;

Or. fr

Pakeitimas 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu nenustatytų autorių teisių 
kūrinio teisių turėtojas buvo nustatytas, 
bet nesurastas, jo vardas, pavardė arba 
pavadinimas nurodomi kiekvieną kartą 
naudojant tokį kūrinį;

Or. en

Pakeitimas 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Leistini nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimo būdai
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) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos registruoja kruopščių 
paieškų atvejus;
(2) organizacijos registruoja viešai 
prieinamus nenustatytų autorių teisių 
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kūrinių naudojimo tose organizacijose 
atvejus;
(3) jei nenustatytų autorių teisių kūrinio 
teisės turėtojas buvo nustatytas, bet 
nesurastas, jo vardas, pavardė arba 
pavadinimas nurodomi prie kiekvieno 
tokio kūrinio naudojimo atvejo;
(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;
(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.
2. Valstybės narės gali pasirinkti leidimo 
suteikimo priemones pagal 1 dalį ir pačios 
nuspręsti, kaip panaudoti pajamas, kurių 
nebuvo pareikalauta pasibaigus pagal 1 
dalies 5 punktą nustatytam laikotarpiui.

Or. fr

Pakeitimas 149
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Leistini nenustatytų autorių teisių kūrinių 
naudojimo būdai
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:



AM\882180LT.doc 53/62 PE475.839v01-00

LT

(1) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos registruoja kruopščių 
paieškų atvejus;
(2) organizacijos registruoja viešai 
prieinamus nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo tose organizacijose 
atvejus;
(3) jei nenustatytų autorių teisių kūrinio 
teisės turėtojas buvo nustatytas, bet 
nesurastas, jo vardas, pavardė arba 
pavadinimas nurodomi prie kiekvieno 
tokio kūrinio naudojimo atvejo;
(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;
(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.
2. Valstybės narės gali pasirinkti leidimo 
suteikimo priemones pagal 1 dalį ir pačios 
nuspręsti, kaip panaudoti pajamas, kurių 
nebuvo pareikalauta pasibaigus pagal 1 
dalies 5 punktą nustatytam laikotarpiui.

Or. es

Pakeitimas 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 

1. Valstybės narės gali suteikti leidimą 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
organizacijoms naudoti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius arba garso įrašus kitais nei 
6 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais su 
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dalyje nurodytais tikslais su sąlyga, kad: sąlyga, kad:

Or. en

Pakeitimas 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) organizacijos registruoja viešai 
prieinamus nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo tose organizacijose 
atvejus;

(2) organizacijos registruoja viešai
prieinamus nenustatytų autorių teisių 
kūrinių arba garso įrašų naudojimo tose 
organizacijose atvejus;

Or. en

Pakeitimas 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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;

(3) jei nenustatytų autorių teisių kūrinio 
arba garso įrašo teisės turėtojas buvo 
nustatytas, bet nesurastas, jo vardas, 
pavardė arba pavadinimas nurodomi prie 
kiekvieno tokio kūrinio arba garso įrašo
naudojimo atvejo;

Or. en

Pakeitimas 153
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)



AM\882180LT.doc 55/62 PE475.839v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos gali sąžiningai ir tinkamai 
prekiauti nenustatytų autorių teisių 
kūriniu iki tos dienos, kai teisių turėtojas 
pirmą kartą pareiškia teisę į kūrinį ir 5 
straipsnyje numatyta tvarka panaikina 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą. 
Iki tos dienos teisių turėtojui nėra 
atlyginama ir netaikomi autorių teisių 
teisės aktai.

Or. en

Pakeitimas 154
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

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

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas sukurti teisinį tikrumą bibliotekoms, muziejams ir transliuotojams, 
kuriems ši direktyva skirta. Jeigu naujai atsiradęs teisių turėtojas turėtų teisę į neapibrėžtą 
atlyginimą, teisinio tikrumo nebūtų ir direktyvos 7 straipsnis netektų prasmės.

Pakeitimas 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 arba garso įrašo naudojimą 
atlygina 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 157
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) teisių turėtojai gali reikalauti atlygio 
pagal 4 punktą per valstybių narių 
nustatytą laikotarpį, kuris neturėtų būti 
trumpesnis nei penkeri metai nuo 
veiksmo, dėl kurio teikiamas 
reikalavimas, datos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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.

(5) teisių turėtojai gali reikalauti atlygio
pagal 4 punktą per penkerių metų nuo 
veiksmo, dėl kurio teikiamas reikalavimas, 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderinimą direktyvoje turėtų būti numatytas tikslus terminas, o ne 
paliekama valstybių narių valiai. 

Pakeitimas 159
Jean-Marie Cavada

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.

(5) teisių turėtojai gali reikalauti atlygio 
pagal 4 punktą per valstybių narių 
nustatytą laikotarpį, kuris neturėtų būti 
trumpesnis nei penkeri metai nuo kūrinio 
naudojimo veiksmo, dėl kurio teikiamas 
reikalavimas, datos.

Or. fr

Pakeitimas 160
Jean-Marie Cavada
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti leidimo 
suteikimo priemones pagal 1 dalį ir pačios 
nuspręsti, kaip panaudoti pajamas, kurių 
nebuvo pareikalauta pasibaigus pagal 1 
dalies 5 punktą nustatytam laikotarpiui.

2. Valstybės narės gali pasirinkti leidimo 
suteikimo priemones pagal 1 dalį. Jos 
pačios nusprendžia, kaip panaudoti 
pajamas, kurių nebuvo pareikalauta 
pasibaigus pagal 1 dalies 5 punktą 
nustatytam laikotarpiui. Tačiau visų pirma 
šias pajamas reikėtų skirti kūriniams 
atkurti ir skaitmeninti, taip pat kūrybinio 
proceso skatinimo priemonėms.

Or. fr

Pakeitimas 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tęstinis kitų teisinių nuostatų taikymas Kitų teisinių nuostatų laikymasis

Or. fr

Pakeitimas 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių 
tvarkos, susijusios su kūrinių, pavyzdžiui 
nekomercinių kūrinių, didelės apimties 
skaitmeninimu.

Or. fr
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Pakeitimas 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma nepažeidžiant dėl 
kūrinių ir kitų saugomų objektų teisių 
valdymo, visų pirma nuostatų dėl 
kolektyvinių licencijų, atstovavimo ar 
perdavimo teisinių prielaidų, privalomų 
kolektyvinių licencijų ar bet kokių jų 
derinių, nepriklausomai nuo to, ar pagal 
2 straipsnį ir laikantis Sąjungos teisės 
aktų ir tarptautinių sutarčių dėl autorių ir 
gretutinių teisių kūrinys arba saugomas 
objektas yra nenustatytų autorių teisių 
kūrinys ar objektas, ar ne. Jei tokios 
nuostatos galioja ar jos yra priimtos, 
kiekviena kita valstybė narė užtikrina, kad 
1 straipsnio 1 dalyje nurodyti naudos 
gavėjai būtų teisiškai saugomi, kai 
naudoja kūrinius ar kitus saugomus 
objektus, dėl kurių pagal šias nuostatas 
turi būti suteikta licencija ar leidimas.

Or. en

Pagrindimas

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital. 
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.
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Pakeitimas 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Teisių valdymas

Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių 
tvarkos dėl teisių valdymo, pvz., dėl 
išplėstinių kolektyvinių licencijų.

Or. fr

Pakeitimas 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nuolat peržiūri teisių 
informacijos šaltinių pokyčius ir ne vėliau 

Komisija nuolat peržiūri teisių 
informacijos šaltinių pokyčius ir ne vėliau 
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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.

kaip per metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo, o vėliau – kas metai, pateikia 
ataskaitą dėl galimo 1 straipsnio 1 dalyje 
neišvardytų naudos gavėjų ir į direktyvos 
taikymo sritį neįtrauktų kūrinių arba kito 
saugomo dalyko, visų pirma atskirų 
fotografijų ar kitų atvaizdų, taip pat visų 
kitų nepaskelbtų kūrinių, sukurtų 
Europoje, 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 apskritai kitiems verslininkams, dirbantiems 
kultūros sektoriuje, kurie norėtų panaudoti Europos bendrąjį kultūros paveldą naujuose 
darbuose. Nepaskelbti kūriniai yra labai svarbūs kultūrai, kadangi jie apima nemažai kūrinių, 
laikomų muziejų ir bibliotekų kolekcijose. Ši direktyva yra gera pradžia siekiant spręsti 
nenustatytų autorių teisių kūrinių problemą, tačiau ji toli gražu nėra baigtinis sprendimas.

Pakeitimas 167
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. lt

Pakeitimas 168
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 3 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitinkamos šalies leidėjų asociacija ir 
autorių ir žurnalistų asociacijos;

(a) atitinkamos šalies leidėjai ir leidėjų 
asociacija ir autorių ir žurnalistų 
asociacijos;

Or. en

Pakeitimas 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 5 punkto d a papunktis (naijas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kreditai ir kita informacija, nurodyta 
ant kūrinio pakuotės;

Or. en

Pakeitimas 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 5 punkto d b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) duomenų bazės ir (arba) visų 
susijusių asociacijų arba institucijų, 
atstovaujančių atitinkamą teisų turėtojų 
kategoriją, narių sąrašai.

Or. en


