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Teisėkūros rezoliucijos projektas 

1 a dalis (nauja) 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1a. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pareiškimą, kuris pridedamas prie šios 

rezoliucijos ir kartu su galutiniu 

teisėkūros procedūra priimtu aktu bus 

skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo 

leidinio L serijoje; 

Or. en 

Informacijos tikslais, pareiškimo tekstas: 

„Komisijos pareiškimas 

Komisija susipažino su 9 straipsnio tekstu, dėl kurio susitarė Europos Parlamentas ir Taryba. 

Nepažeidžiant Komisijos teisės inicijuoti teisės aktus pagal Sutartį, šiomis aplinkybėmis 

Komisija nori patvirtinti, kad pagal 9 straipsnį atlikdama pirmąjį šio reglamento vertinimą, 

kuris turi būti atliktas per dvejus metus po šio reglamento įsigaliojimo dienos, ji nuodugniai 

įvertins, kaip šis reglamentas buvo įgyvendintas ir kaip jis prisidėjo prie veiksmingo vidaus 

rinkos veikimo. Tai darydama jo atsižvelgs į didėjančius vartotojų, ypač tų, kuriems 

neužtikrinama pakankama prieiga prie autorių teisėmis saugomų paslaugų, lūkesčius. 

Atlikdama vertinimą ji taip pat, deramai atsižvelgdama į galimą bet kokio šio reglamento 

taikymo srities išplėtimo poveikį vartotojams ir įmonėms, taip pat susijusiems sektoriams 

Europos Sąjungoje, išsamiai išanalizuos įvykdomumą ir galimas sąnaudas ir naudą, kurias 

lemia bet kokie šio reglamento taikymo srities pakeitimai, visų pirma susiję su galimu 

nuostatų dėl elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų, kurių pagrindinė ypatybė yra 

prieigos prie autorių teisėmis saugomų kūrinių ar arba kito saugomo turinio, nurodytų 4 

straipsnio 1 dalies b punkte, teikimas, kai komercinės veiklos subjektas turi atitinkamose 

teritorijose būtinas teises, neįtraukimo panaikinimu. Komisija taip pat nuodugniai išanalizuos, 

ar kituose sektoriuose, įskaitant neįtrauktus į Direktyvos 2006/123/EB taikymo sritį ir 

neįtrauktus į šio reglamento taikymo sritį pagal 1 straipsnio 3 dalį, pvz., transporto paslaugų ir 

garso ir vaizdo paslaugų sektoriuose, turėtų būti panaikinti visi likę nepagrįsti apribojimai, 
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grindžiami pilietybe, gyvenamąja vieta ar įsisteigimo vieta. 

Jei Komisijos įvertinime bus padaryta išvada, kad reikia keisti šio reglamento taikymo sritį, 

Komisija ją papildys atitinkamu pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“ 

 

 


