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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikro leistino 
nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo
(COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0289),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 49, 56 ir 
114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0138/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Bibliotekos, muziejai, archyvai, 
švietimo įstaigos, kino paveldo institucijos 
ir viešosios transliuojančiosios 
organizacijos dalyvauja savo kolekcijų 
arba archyvų didelės apimties 
skaitmeninimo projektuose siekiant sukurti 
Europos skaitmenines bibliotekas. 

(1) Valstybėse narėse įsteigtos bibliotekos, 
muziejai, archyvai, švietimo įstaigos, kino 
paveldo institucijos ir transliuojančiosios 
organizacijos dalyvauja savo kolekcijų 
arba archyvų didelės apimties 
skaitmeninimo projektuose siekiant sukurti 
Europos skaitmenines bibliotekas. Jie

                                               
1 OL ...
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Valstybių narių bibliotekos, muziejai, 
archyvai, švietimo įstaigos, kino paveldo 
institucijos ir viešosios transliuojančiosios 
organizacijos prisideda prie Europos 
kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos, o 
tai taip pat svarbu kuriant Europos 
skaitmenines bibliotekas, pavyzdžiui, 
„Europeana“. Spausdintos medžiagos 
masinio skaitmeninimo, paieškos ir 
indeksavimo technologijos padidina 
bibliotekų kolekcijų vertę tiriamojo darbo 
tikslais.

prisideda prie Europos kultūros paveldo 
išsaugojimo ir sklaidos, o tai taip pat 
svarbu kuriant Europos skaitmenines 
bibliotekas, pavyzdžiui, „Europeana“.
Spausdintos medžiagos masinio 
skaitmeninimo, paieškos ir indeksavimo 
technologijos padidina bibliotekų kolekcijų 
vertę tiriamojo darbo tikslais.

Or. pl

Pakeitimas 2

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 turi būti 
taikoma autorių teisių apsauga, bet kurių
teisių turėtojai 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. pl
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Visų pirma reikalingas bendras metodas 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusui ir 
leidžiamiems nenustatytų autorių teisių 
kūrinio naudojimo būdams nustatyti, kad 
vidaus rinkoje būtų užtikrintas bibliotekų, 
muziejų, švietimo įstaigų, archyvų, kino 
paveldo institucijų ir viešųjų
transliuojančiųjų organizacijų nenustatytų 
autorių teisių kūrinių naudojimo teisinis 
tikrumas.

(7) Visų pirma reikalingas bendras metodas 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusui ir 
leidžiamiems nenustatytų autorių teisių 
kūrinio naudojimo būdams nustatyti, kad 
vidaus rinkoje būtų užtikrintas bibliotekų, 
muziejų, švietimo įstaigų, archyvų, kino 
paveldo institucijų ir transliuojančiųjų 
organizacijų nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo teisinis tikrumas.

Or. pl



PE472.338v01-00 8/25 PR\878512LT.doc

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Viešųjų transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose laikomi ir jų sukurti 
kinematografiniai, garso ir 
audiovizualiniai kūriniai apima 
nenustatytų autorių teisių kūrinius. 
Atsižvelgiant į ypatingą transliuotojų, kaip 
garso ir audiovizualinės medžiagos 
kūrėjų, padėtį ir į poreikį priimti 
priemones, kuriomis ateityje būtų 
apribotas nenustatytų autorių teisių 
kūrinių reiškinio mastas, reikėtų nustatyti 
su šios direktyvos taikymu susijusią 
galutinę datą, iki kurios turi būti nustatyti 
transliuojančiųjų organizacijų 
archyvuose laikomi kūriniai.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl
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Pakeitimas 7

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 arba 
transliuojami ES valstybės narės 
teritorijoje.

Or. pl

Pakeitimas 8

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 teisės 
turėtojo paieška. Turėtų būti leista 
valstybėms narėms numatyti, kad tokią 
kruopščią paiešką atliktų šioje direktyvoje 
nurodytos arba kitos leidimą turinčios 
organizacijos.

Or. pl

Pakeitimas 9

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 

(14) Teisės į nenustatytų autorių teisių
kūrinius gali priklausyti daugiau nei 
vienam teisių turėtojui arba tokie kūriniai 
gali apimti ir kitus kūrinius arba saugomus 
objektus. Direktyva neturėtų daryti 
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teisių turėtojų teisėms. poveikio žinomų arba nustatytų teisių 
turėtojų teisėms.

Or. pl

Pakeitimas 10

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, kurios 
teritorijoje 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.

Or. pl

Pakeitimas 11

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.

Or. pl
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Pakeitimas 12

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 
transliuojančiosioms organizacijoms 
skelbti 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, 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.

Or. pl

Pakeitimas 13

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 

(18) Sutarčių sudarymas gali būti svarbus 
skatinant Europos kultūros paveldo 
skaitmeninimą. Tai reiškia, kad 
bibliotekos, švietimo įstaigos, muziejai, 
archyvai, kino paveldo institucijos ir 
transliuojančiosios organizacijos, 
siekdamos panaudoti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius šioje direktyvoje nurodytais 
būdais, gali su komerciniais partneriais 
sudaryti nenustatytų autorių teisių 
skaitmeninimo ir skelbimo sutartis. Šiose 
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partneriai prisidės finansiškai. sutartyse gali būti numatyta, kad tokie 
partneriai prisidės finansiškai.

Or. pl

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant pagerinti Sąjungos piliečių 
prieigą prie Europos kultūrinio paveldo, 
būtina užtikrinti, kad vienoje valstybėje 
narėje skaitmeniniu formatu atgaminti ir 
paskelbti nenustatytų autorių teisių kūriniai 
būtų prieinami ir kitose valstybėse narėse.
Viešosios bibliotekos, švietimo įstaigos, 
muziejai, archyvai, kino paveldo 
institucijos ir viešosios transliuojančiosios 
organizacijos, naudojantys nenustatytų 
autorių teisių kūrinius tam, kad įvykdytų 
savo viešojo intereso misiją, turėtų 
sugebėti suteikti prieigą prie tokio 
nenustatytų autorių teisių kūrinio kitų 
valstybių narių piliečiams.

(19) Siekiant pagerinti Sąjungos piliečių 
prieigą prie Europos kultūrinio paveldo, 
būtina užtikrinti, kad vienoje valstybėje 
narėje skaitmeniniu formatu atgaminti ir 
paskelbti nenustatytų autorių teisių kūriniai 
būtų prieinami ir kitose valstybėse narėse.
Bibliotekos, švietimo įstaigos, muziejai, 
archyvai, kino paveldo institucijos ir 
transliuojančiosios organizacijos, 
naudojantys nenustatytų autorių teisių 
kūrinius tam, kad įvykdytų savo viešojo 
intereso misiją, turėtų sugebėti suteikti 
prieigą prie tokio nenustatytų autorių teisių 
kūrinio kitų valstybių narių piliečiams.

Or. pl

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) Valstybei narei suteikus leidimą ir 
remiantis šioje direktyvoje nustatytomis 
sąlygomis, teisių turėtojams, pareiškusiems 
teises į savo kūrinius, kuriuos kaip 
nenustatytų autorių teisių kūrinius naudojo 
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 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. pl
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Pakeitimas 17

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 valstybėse narėse įsteigtose 
viešosiose bibliotekose, švietimo įstaigose 
arba muziejuose, taip pat archyvuose, kino 
paveldo institucijose ir transliuojančiosiose 
organizacijose.

Or. pl

Pakeitimas 18

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 apsauga, ir kurie pirmą 
kartą paskelbti arba transliuoti valstybės 
narės teritorijoje, konkrečiai:

Or. pl

Pakeitimas 19

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, 

1) knygų, žurnalų, laikraščių, periodinių
žurnalų arba kitų rašytinių ir spausdintų 
kūrinių formos kūriniams, arba
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muziejuose ar archyvuose, arba

Or. pl

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2) kinematografiniams, audio arba 
audiovizualiniams kūriniams, arba

Or. pl

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Dėl 2 dalyje nurodytų kūrinių: ši 
direktyva taip pat taikoma kūriniams, 
kurie juos sudaro, įskaitant 
vaizduojamojo meno kūrinius, 
fotografijas, iliustracijas, dizaino darbus, 
architektūros darbus ir jų brėžinius bei 
kitus kūrinius.

Or. pl

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kūrinys laikomas nenustatytų autorių 
teisių kūriniu, jei kūrinio teisių turėtojas 

1. Kūrinys, kuriam taikoma autorių teisių 
apsauga, laikomas nenustatytų autorių 
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yra nenustatytas arba, jei nustatytas po
kruopščios paieškos, atliktos ir 
užregistruotos pagal 3 straipsnį, nebuvo 
rastas.

teisių kūriniu, jei kūrinio teisių turėtojas 
yra nenustatytas arba, net jei nustatytas, 
tačiau negali būti rastas nepaisant
kruopščios paieškos, atliktos ir 
užregistruotos pagal 3 straipsnį.

Or. pl

Pakeitimas 23

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 nors vienas iš jų nebuvo
nustatytas ir surastas, tas kūrinys laikomas 
nenustatytų autorių teisių kūriniu tol, kol 
likęs teisių turėtojas nenustatomas arba 
negali būti rastas nepaisant kruopščios 
paieškos, atliktos ir užregistruotos pagal 3 
straipsnį.

Or. pl

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 2 dalies nuostatos nedaro poveikio 
nustatyto ar rasto autorių teisių turėtojo 
teisėms.

Or. pl



PR\878512LT.doc 17/25 PE472.338v01-00

LT

Pakeitimas 25

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 būtų atliekama su kiekvienu
naudojamu kūriniu susijusi kruopšti 
paieška tikrinant atitinkamus konkrečios 
kategorijos kūrinių šaltinius.

Or. pl

Pakeitimas 26

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, kiekviena valstybė narė nustato 
kiekvienos kategorijos atitinkamiems 
kūriniams tinkamus šaltinius, kurie turi 
apimti bent priede nurodytus šaltinius.

Or. pl

Pakeitimas 27

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. Tokia paieška atliekama 
sąžiningai ir pagrįstai prieš naudojant 
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kūrinį.

Or. pl

Pakeitimas 28

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.

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

Or. pl

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva nepažeidžia valstybėse 
narėse nustatytos teisių, pvz., išplėstinių 
kolektyvinių licencijų, valdymo tvarkos.

Or. pl

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
autorių teises į nenustatytų autorių teisių
kūrinį turi daugiau nei vienas teisių 
turėtojas, kiekvienas teisių turėtojas gali 
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panaikinti nenustatytų autorių teisių 
kūrinio statusą savo turimų teisių srityje.

Or. pl

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kūrinys praranda nenustatytų autorių 
teisių kūrinio statusą tik tuomet, jei 
nustatomi arba randami visi to kūrinio 
autorių teisių turėtojai.

Or. pl

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) atgamindamos juos taip, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnyje.

Or. pl

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Direktyvoje nepažeidžiama tokių 3. Direktyvoje nepažeidžiama tokių 



PE472.338v01-00 20/25 PR\878512LT.doc

LT

organizacijų laisvė sudaryti sutartis 
siekiant įgyvendinti viešojo intereso misiją.

organizacijų laisvė sudaryti sutartis, ypač 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
susitarimus, siekiant įgyvendinti viešojo 
intereso misiją.

Or. pl

Pakeitimas 34

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.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos, naudojančios nenustatytų 
autorių teisių kūrinius pagal 6 straipsnio 
2 dalį:
1) registruotų savo atliekamas kruopščias 
paieškas;
2) visuomenei suteiktų galimybę 
susipažinti su nenustatytų autorių teisių 
kūrinių naudojimo tose organizacijose 
registrais;
3) kiekvieną kartą naudodamos 
nenustatytų autorių teisių kūrinį, kurio 
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teisių turėtojas nustatytas, bet nesurastas, 
nurodytų jo vardą, pavardę arba 
pavadinimą;

Or. pl

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės gali suteikti leidimą 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
organizacijoms naudoti nenustatytų autorių 
teisių kūrinius kitais nei 6 straipsnio 2 
dalyje nurodytais tikslais su sąlyga, kad jos 
laikysis 6 straipsnio 4a dalyje nustatytų 
reikalavimų ir kad:

Or. pl

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
organizacijos registruoja kruopščių 
paieškų atvejus;

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 40

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 turėtojai, panaikinę kūrinio 
nenustatytų autorių teisių kūrinio statusą, 
kaip nurodyta 5 straipsnyje, iš 1 straipsnio 
1 dalyje nurodytų organizacijų gaus 
teisingą atlygį už kūrinio naudojimą;

Or. pl
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Pakeitimas 41

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 išlaiko teisę į teisingą
atlygį pagal 4 punktą per valstybių narių 
nustatytą laikotarpį, kuris neturėtų būti 
trumpesnis nei penkeri metai nuo veiksmo, 
dėl kurio teikiamas reikalavimas, datos.

Or. pl

Pakeitimas 42

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, kuriuos saugo valstybių narių 
teisės aktai autorių teisių srityje, [įrašyti 
teisės akto perkėlimo datą] arba vėliau.

Or. pl

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau 
kaip [...], įgyvendina šią direktyvą. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios 

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję iki [dveji 
metai po šios direktyvos įsigaliojimo] 
įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
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direktyvos atitikties lentelę. atitikties lentelę.

Or. pl

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti šaltiniai yra: 3 straipsnio 2 dalyje nurodyti šaltiniai, be 
kitų šaltinių, yra:

Or. pl
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomasis egzempliorius; a) privalomųjų egzempliorių katalogai;

Or. pl

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) privalomasis egzempliorius; b) privalomųjų egzempliorių katalogai;

Or. pl

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomasis egzempliorius; a) privalomųjų egzempliorių katalogai;

Or. pl


