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Pakeitimas 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Ekonominė Europos Sąjungos (toliau –
Sąjungos) gerovė priklauso nuo tvaraus 
kūrybingumo ir naujovių diegimo. Todėl 
veiksmingos jų apsaugos priemonės yra 
būtinos siekiant užtikrinti būsimą 
Sąjungos gerovę.

(1) Europos Sąjungos (toliau – Sąjungos) 
gerovė ir socialinis, ekonominis ir 
kultūrinis vystymasis priklauso nuo jos 
paveldo saugojimo ir skatinimo, nuo
tvaraus kūrybingumo ir naujovių; todėl 
reikėtų pripažinti, kad galimybės naudotis 
technologijomis, žiniomis ir kultūra 
atlieka svarbų vaidmenį, taip pat jų 
naudojimas vystymui naudojantis naujus 
informacinės visuomenės socialinius 
poreikius atitinkančiomis priemonėmis ir 
priemonėmis, kurios atitinka 2005 m. 
spalio 20 d. UNESCO konvenciją dėl 
kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo.

Or. fr

Pakeitimas 15
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Ekonominė Europos Sąjungos (toliau –
Sąjungos) gerovė priklauso nuo tvaraus 
kūrybingumo ir naujovių diegimo. Todėl 
veiksmingos jų apsaugos priemonės yra 
būtinos siekiant užtikrinti būsimą Sąjungos 
gerovę.

(1) Ekonominė Europos Sąjungos (toliau –
Sąjungos) gerovė priklauso nuo tvaraus 
kūrybingumo ir naujovių diegimo. Todėl 
ne tik veiksmingos jų skatinimo, bet ir 
apsaugos priemonės yra būtinos siekiant 
užtikrinti būsimą Sąjungos gerovės šaltinį.

Or. es
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Pakeitimas 16
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Ekonominė Europos Sąjungos (toliau –
Sąjungos) gerovė priklauso nuo tvaraus 
kūrybingumo ir naujovių diegimo. Todėl 
veiksmingos jų apsaugos priemonės yra 
būtinos siekiant užtikrinti būsimą Sąjungos 
gerovę.

(1) Ekonominė ir kultūrinė Europos 
Sąjungos (toliau – Sąjungos) gerovė 
priklauso nuo tvaraus kūrybingumo ir 
naujovių diegimo. Todėl veiksmingos jų 
apsaugos priemonės ir gebėjimas kurti 
arba diegti naujas priemones, leisiančias 
naudotis kūriniais, yra būtini siekiant 
užtikrinti būsimą Sąjungos gerovę.

Or. en

Pakeitimas 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Intelektinės nuosavybės teisės yra labai 
svarbi verslininkų turto dalis – jos padeda 
užtikrinti, kad novatoriams ir kūrėjams 
būtų tinkamai atlyginama už darbą ir kad
jų investicijos į mokslinius tyrimus ir 
naujas idėjas būtų apsaugotos.

(2) Intelektinės nuosavybės teisėmis turi 
būti vienu metu užtikrinta, kad 
novatoriams ir kūrėjams būtų tinkamai 
atlyginama už darbą ir jų investicijas į 
mokslinius tyrimus ir naujas idėjas ir turi 
būti sudaromos sąlygos technologijų ir 
žinių plėtrai suteikiant galimybę visiems ir 
visoms naudotis kultūra.

Or. fr

Pakeitimas 18
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Intelektinės nuosavybės teisės yra labai 
svarbi verslininkų turto dalis – jos padeda
užtikrinti, kad novatoriams ir kūrėjams 
būtų tinkamai atlyginama už darbą ir kad jų 
investicijos į mokslinius tyrimus ir naujas 
idėjas būtų apsaugotos.

(2) Intelektinės nuosavybės teisės yra 
svarbiausias teisinis pagrindas siekiant 
užtikrinti, kad novatoriams ir kūrėjams 
būtų tinkamai atlyginama už darbą ir kad jų 
investicijos į mokslinius tyrimus ir naujas 
idėjas būtų apsaugotos.

Or. es

Pakeitimas 19
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Intelektinės nuosavybės teisės yra labai 
svarbi verslininkų turto dalis – jos padeda 
užtikrinti, kad novatoriams ir kūrėjams
būtų tinkamai atlyginama už darbą ir kad jų 
investicijos į mokslinius tyrimus ir naujas 
idėjas būtų apsaugotos.

(2) Intelektinės nuosavybės teisės yra labai 
svarbi verslininkų turto dalis – jos padeda 
užtikrinti, kad novatoriams ir kūrėjams 
būtų tinkamai atlyginama už darbą ir kad jų 
investicijos į mokslinius tyrimus ir naujas 
idėjas būtų apsaugotos. Subalansuotos 
apsaugos reikia, kad novatoriams ir 
kūrėjams būtų suteikta galimybė kurti ir 
išrasti naujas priemones, kurios leistų 
naudotis kūriniais ir taip būtų padidinta 
visa prekių ir paslaugų, kurios 
apsaugomos intelektinės nuosavybės 
teisėmis, rinka ir padidintos pajamos.

Or. en

Pakeitimas 20
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Nuolat besivystanti skaitmeninė 
ekonomika sutrikdė esamos priemonių ir 
instrumentų programos, skirtos 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugai, 
ypatingą dėmesį skiriant interneto 
turiniui, veiksmingumą. Dėl naujosios 
skaitmeninės aplinkos taip pat keičiasi 
vartotojų ir naudotojų santykis su turiniu 
ir prekėmis, su kuriomis susijusios tokios 
teisės. Todėl reikia užtikrinti, kad Europos 
prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos 
centras būtų aprūpintas modernia 
infrastruktūra ir finansavimu, kuris 
būtinas siekiant veiksmingai vykdyti savo 
veiklą ir turėti naujai skaitmeninei 
aplinkai pritaikytas priemones.

Or. es

Pakeitimas 21
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Dėl kuriamos skaitmeninės 
ekonomikos internete padaugėjo 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo 
atvejų, susijusių su prekių klastojimu, 
neteisėtu kopijavimu ir piratavimu, kurie 
darė didelį poveikį Europos Sąjungos 
ekonomikai ir kultūros bei kūrybos 
sektoriams. Todėl būtina įsteigti Europos 
prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos 
centrą ir užtikrinti, kad jame būtų sukurta 
būtina infrastruktūra ir jam būtų 
skiriamas būtinas finansavimas, kad šis 
centras galėtų veiksmingai atlikti savo 
užduotis ir padėti kovoti su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais. 
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Or. en

Pakeitimas 22
Paul Nuttall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pagrįstas, darnus ir pažangus požiūris 
į intelektinės nuosavybės teises yra 
būtinas siekiant įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 23
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pagrįstas, darnus ir pažangus požiūris į 
intelektinės nuosavybės teises yra būtinas 
siekiant įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“.

(3) Visuotinis, darnus ir ES lygmeniu
suderintas požiūris į intelektinės 
nuosavybės teises yra būtinas siekiant 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir 
Europos skaitmeninę darbotvarkę, taip 
pat atsižvelgiant į Pasaulio prekybos 
organizacijos nuostatas, susijusią teisinę 
sistemą ir 2005 m. UNESCO konvenciją 
dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo.

Or. es

Pakeitimas 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pagrįstas, darnus ir pažangus požiūris į 
intelektinės nuosavybės teises yra būtinas 
siekiant įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“.

(3) Darnus ir pažangus požiūris į 
intelektinės nuosavybės teises yra būtinas 
siekiant palengvinti technologijų, žinių ir 
kultūros plėtrą ir perdavimą, visų pirma 
atsižvelgiant į Europos ir įvairių trečiųjų 
šalių piliečių kultūros ir socialinius 
poreikius.

Or. fr

Pakeitimas 25
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Vidaus rinkos derinimo tarnyba yra 
reikalinga siekiant padidinti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos Europoje 
veiksmingumą.

Or. fr

Pakeitimas 26
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Pagal galiojančią teisinę sistemą ir 
atsižvelgiant į jos būsimas reformas bei 
pakeitimus, iš pagarbos piliečių teisėms 
reikia užtikrinti galimybę pasinaudoti 
kultūra ir naujomis kūrybiškumo ir 
asmeninio tobulėjimo priemonėmis, 
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kurias teikia naujos informacinės ir ryšių 
technologijos.

Or. es

Pakeitimas 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
realus pavojus ne tik Sąjungos 
ekonomikai, bet ir Sąjungos vartotojų 
sveikatai ir saugai. Todėl, norint 
sėkmingai kovoti su šiuo reiškiniu, būtina 
neatidėliotinai imtis efektyvių ir 
koordinuotų Europos ir pasaulio lygmens 
veiksmų.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 28
Paul Nuttall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
realus pavojus ne tik Sąjungos 
ekonomikai, bet ir Sąjungos vartotojų 
sveikatai ir saugai. Todėl, norint 
sėkmingai kovoti su šiuo reiškiniu, būtina 
neatidėliotinai imtis efektyvių ir 
koordinuotų Europos ir pasaulio lygmens 
veiksmų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 29
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
realus pavojus ne tik Sąjungos 
ekonomikai, bet ir Sąjungos vartotojų 
sveikatai ir saugai. Todėl, norint
sėkmingai kovoti su šiuo reiškiniu, būtina 
neatidėliotinai imtis efektyvių ir 
koordinuotų Europos ir pasaulio lygmens 
veiksmų.

(4) Norint sėkmingai nutraukti prekybą 
suklastotais produktais, ypač kai jie kelią 
realų pavojų Sąjungos vartotojų sveikatai 
ir saugai, būtina neatidėliotinai imtis 
efektyvių ir koordinuotų Europos ir 
pasaulio lygmens veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla
realus pavojus ne tik Sąjungos 
ekonomikai, bet ir Sąjungos vartotojų 
sveikatai ir saugai. Todėl, norint sėkmingai 
kovoti su šiuo reiškiniu, būtina 
neatidėliotinai imtis efektyvių ir 
koordinuotų Europos ir pasaulio lygmens 
veiksmų.

(4) Dėl intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų gali kilti pavojus Europos 
Sąjungos ir trečiųjų šalių ekonomikai, 
vartotojų sveikatai ir saugai. Norint
sėkmingai kovoti su šiuo reiškiniu, būtina 
imtis veiksmingų ir koordinuotų Europos ir 
pasaulio lygmens veiksmų, atsižvelgiant į 
bendrąjį interesą nesukeliant grėsmės 
įvairiai kultūros raiškai.

Or. fr

Pakeitimas 31
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
realus pavojus ne tik Sąjungos ekonomikai, 
bet ir Sąjungos vartotojų sveikatai ir 
saugai. Todėl, norint sėkmingai kovoti su 
šiuo reiškiniu, būtina neatidėliotinai imtis 
efektyvių ir koordinuotų Europos ir 
pasaulio lygmens veiksmų.

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto ir 
prekių, galinčių sukelti didelės žalos 
vartotojams, pasiūlos kyla realus pavojus 
ne tik Sąjungos ekonomikai, bet ir 
Sąjungos vartotojų sveikatai ir saugai. 
Todėl, norint sėkmingai kovoti su šiuo 
reiškiniu, būtina neatidėliotinai imtis 
efektyvių ir koordinuotų Europos ir 
pasaulio lygmens veiksmų.

Or. lt

Pakeitimas 32
László Tőkés

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
realus pavojus ne tik Sąjungos ekonomikai, 
bet ir Sąjungos vartotojų sveikatai ir 
saugai. Todėl, norint sėkmingai kovoti su 
šiuo reiškiniu, būtina neatidėliotinai imtis 
efektyvių ir koordinuotų Europos ir 
pasaulio lygmens veiksmų.

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
realus pavojus ne tik Sąjungos ekonomikai, 
bet ir Sąjungos vartotojų sveikatai ir saugai
bei Europos kultūrų ir kalbų įvairovei bei 
paveldui ir galimybėms jas tvariai 
apsaugoti ir skatinti. Todėl, norint 
sėkmingai kovoti su šiuo reiškiniu, būtina 
neatidėliotinai imtis efektyvių ir 
koordinuotų Europos ir pasaulio lygmens 
veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 33
Maria Badia i Cutchet
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
realus pavojus ne tik Sąjungos 
ekonomikai, bet ir Sąjungos vartotojų 
sveikatai ir saugai. Todėl, norint sėkmingai 
kovoti su šiuo reiškiniu, būtina 
neatidėliotinai imtis efektyvių ir 
koordinuotų Europos ir pasaulio lygmens 
veiksmų.

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
pavojus Sąjungos ekonomikai, Sąjungos 
vartotojų sveikatai ir saugai ir kultūrinei 
veiklai bei kūrybai palankios aplinkos, 
kurioje autoriams būtų užtikrintas 
sąžiningas atlyginimas, o visuomenei –
lygios naudojimosi galimybės, 
išsaugojimui. Todėl, norint sėkmingai 
kovoti su šiuo reiškiniu, būtina 
neatidėliotinai imtis efektyvių ir 
koordinuotų Europos ir pasaulio lygmens 
veiksmų.

Or. es

Pakeitimas 34
Paul Nuttall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atsižvelgdama į bendrąją intelektinės 
nuosavybės teisių strategiją, numatytą 
2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos 
rezoliucijoje dėl išsamaus Europos kovos 
su prekių klastojimu ir piratavimu 
veiksmų plano, Taryba paragino Komisiją 
įsteigti Europos prekių klastojimo ir 
piratavimo stebėsenos centrą (toliau –
centras). Todėl Komisija sudarė viešojo ir 
privačiojo sektorių ekspertų tinklą ir jo 
užduotis apibūdino Komunikate „Didesnė 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga 
vidaus rinkoje“.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 35
Paul Nuttall

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Komunikate nustatyta, kad centras 
turėtų tapti pagrindiniu informacijos ir 
duomenų, susijusių su visais intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais, rinkimo, 
stebėjimo ir pateikimo centru. Stebėsenos 
centras turėtų tapti nacionalinių valdžios 
institucijų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
bendradarbiavimo platforma, skirta 
keistis idėjomis ir profesinėmis žiniomis 
apie geriausią praktiką, rengti bendras 
teisių gynimo strategijas ir teikti 
rekomendacijas politikos formuotojams. 
Komunikate nurodyta, kad centrą turėtų 
prižiūrėti ir jo veiklą valdyti Komisijos 
tarnybos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 36
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Komunikate nustatyta, kad centras 
turėtų tapti pagrindiniu informacijos ir 
duomenų, susijusių su visais intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais, rinkimo, 
stebėjimo ir pateikimo centru. Stebėsenos 
centras turėtų tapti nacionalinių valdžios 
institucijų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
bendradarbiavimo platforma, skirta keistis 
idėjomis ir profesinėmis žiniomis apie 
geriausią praktiką, rengti bendras teisių 
gynimo strategijas ir teikti rekomendacijas 
politikos formuotojams. Komunikate 

(6) Komunikate nustatyta, kad centras 
turėtų tapti pagrindiniu informacijos ir 
duomenų, susijusių su visais intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais, rinkimo, 
stebėjimo ir pateikimo centru. Stebėsenos 
centras turėtų tapti nacionalinių valdžios 
institucijų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
bendradarbiavimo platforma, skirta keistis 
idėjomis ir profesinėmis žiniomis apie 
geriausią praktiką, rengti bendras teisių 
gynimo strategijas, vertinti priemonių 
įgyvendinimo išlaidas, analizuoti 
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nurodyta, kad centrą turėtų prižiūrėti ir jo 
veiklą valdyti Komisijos tarnybos.

geriausią praktiką atsižvelgiant į internetu 
pateikiamus teisinius pasiūlymus ir jų 
poveikį piratavimo mastui, ir rengti
įrodymais pagrįstas politines 
rekomendacijas politikos formuotojams. 
Komunikate nurodyta, kad centrą turėtų 
prižiūrėti ir jo veiklą valdyti Komisijos 
tarnybos.

Or. en

Pakeitimas 37
László Tőkés

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Komunikate nustatyta, kad centras 
turėtų tapti pagrindiniu informacijos ir 
duomenų, susijusių su visais intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais, rinkimo, 
stebėjimo ir pateikimo centru. Stebėsenos 
centras turėtų tapti nacionalinių valdžios
institucijų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
bendradarbiavimo platforma, skirta keistis 
idėjomis ir profesinėmis žiniomis apie 
geriausią praktiką, rengti bendras teisių 
gynimo strategijas ir teikti rekomendacijas 
politikos formuotojams. Komunikate 
nurodyta, kad centrą turėtų prižiūrėti ir jo 
veiklą valdyti Komisijos tarnybos.

(6) Komunikate nustatyta, kad centras 
turėtų tapti pagrindiniu informacijos ir 
duomenų, susijusių su visais intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais, rinkimo, 
stebėjimo ir pateikimo centru. Stebėsenos 
centras turėtų tapti nacionalinių valdžios 
institucijų ir visų viešųjų ir privačiųjų 
suinteresuotųjų šalių atstovų 
bendradarbiavimo platforma, skirta keistis 
idėjomis ir profesinėmis žiniomis apie 
geriausią praktiką, rengti bendras teisių 
gynimo strategijas ir teikti rekomendacijas 
politikos formuotojams. Komunikate 
nurodyta, kad centrą turėtų prižiūrėti ir jo 
veiklą valdyti Komisijos tarnybos.

Or. en

Pakeitimas 38
Paul Nuttall

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010 m. kovo 1 d. rezoliucijoje dėl 
didesnės intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos vidaus rinkoje Taryba paragino 
Komisiją, valstybes nares ir pramonę 
centrui pateikti turimus patikimus ir 
palyginamus duomenis, susijusius su 
prekių klastojimu ir piratavimu, ir drauge 
kurti ir derinti su centro veikla susijusius 
planus rinkti papildomą informaciją. Be to, 
Taryba paragino centrą kasmet skelbti 
išsamią metinę ataskaitą apie prekių 
klastojimo ir piratavimo paplitimą, mastą ir 
pagrindines ypatybes, taip pat apie jų 
poveikį vidaus rinkai. Atsižvelgiant į 
duomenų apsaugos teisės aktuose 
nustatytas ribas, tokia metinė ataskaita 
turėtų būti parengta naudojantis valstybių 
narių institucijų, Komisijos ir privačiojo 
sektoriaus pateikta informacija apie prekių 
klastojimo ir piratavimo paplitimą, mastą ir 
pagrindines ypatybes, taip pat apie jų 
poveikį vidaus rinkai.

(7) 2010 m. kovo 1 d. rezoliucijoje dėl 
didesnės intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos vidaus rinkoje Taryba paragino 
Komisiją, valstybes nares ir pramonę 
centrui pateikti turimus patikimus ir 
palyginamus duomenis, susijusius su 
prekių klastojimu ir piratavimu, ir drauge 
kurti ir derinti su centro veikla susijusius 
planus rinkti papildomą informaciją. Be to, 
Taryba paragino centrą kasmet skelbti 
išsamią metinę ataskaitą apie prekių 
klastojimo ir piratavimo paplitimą, mastą ir 
pagrindines ypatybes, taip pat apie jų 
poveikį vidaus rinkai. Atsižvelgiant į 
duomenų apsaugos teisės aktuose 
nustatytas ribas, tokia metinė ataskaita 
neturėtų būti parengta naudojantis 
valstybių narių institucijų, Komisijos ir 
privačiojo sektoriaus pateikta informacija 
apie prekių klastojimo ir piratavimo 
paplitimą, mastą ir pagrindines ypatybes, 
taip pat apie jų poveikį vidaus rinkai, nes 
dėl to būtų užkraunama sunki, brangi ir 
nereikalinga biurokratijos našta, ir būtų 
dubliuojamos esamos funkcijos, pvz.,
prekybos standartus įgyvendinančių vietos 
valdžios institucijų funkcijos.

Or. en

Pakeitimas 39
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010 m. kovo 1 d. rezoliucijoje dėl 
didesnės intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos vidaus rinkoje Taryba paragino 
Komisiją, valstybes nares ir pramonę 
centrui pateikti turimus patikimus ir 

(7) 2010 m. kovo 1 d. rezoliucijoje dėl 
didesnės intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos vidaus rinkoje Taryba paragino 
Komisiją, valstybes nares ir pramonę 
centrui pateikti turimus patikimus ir 
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palyginamus duomenis, susijusius su 
prekių klastojimu ir piratavimu, ir drauge 
kurti ir derinti su centro veikla susijusius 
planus rinkti papildomą informaciją. Be to, 
Taryba paragino centrą kasmet skelbti 
išsamią metinę ataskaitą apie prekių 
klastojimo ir piratavimo paplitimą, mastą 
ir pagrindines ypatybes, taip pat apie jų 
poveikį vidaus rinkai. Atsižvelgiant į 
duomenų apsaugos teisės aktuose 
nustatytas ribas, tokia metinė ataskaita 
turėtų būti parengta naudojantis valstybių 
narių institucijų, Komisijos ir privačiojo 
sektoriaus pateikta informacija apie prekių 
klastojimo ir piratavimo paplitimą, mastą 
ir pagrindines ypatybes, taip pat apie jų 
poveikį vidaus rinkai.

palyginamus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais, ir drauge kurti ir derinti su 
centro veikla susijusius planus rinkti 
papildomą informaciją. Be to, Taryba 
paragino centrą kasmet skelbti išsamią 
metinę ataskaitą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų paplitimą, 
mastą ir pagrindines ypatybes, taip pat apie 
jų poveikį vidaus rinkai. Atsižvelgiant į 
duomenų apsaugos teisės aktuose 
nustatytas ribas, tokia metinė ataskaita 
turėtų būti parengta naudojantis valstybių 
narių institucijų, Komisijos ir privačiojo 
sektoriaus pateikta informacija apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų
paplitimą, mastą ir pagrindines ypatybes, 
taip pat apie jų poveikį vidaus rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai apima visų rūšių pažeidimus.

Pakeitimas 40
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 2010 m. kovo 1 d. rezoliucijoje dėl 
didesnės intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos vidaus rinkoje Taryba paragino 
Komisiją, valstybes nares ir pramonę 
centrui pateikti turimus patikimus ir 
palyginamus duomenis, susijusius su 
prekių klastojimu ir piratavimu, ir drauge 
kurti ir derinti su centro veikla susijusius 
planus rinkti papildomą informaciją. Be to, 
Taryba paragino centrą kasmet skelbti 
išsamią metinę ataskaitą apie prekių 
klastojimo ir piratavimo paplitimą, mastą ir 
pagrindines ypatybes, taip pat apie jų 

(7) 2010 m. kovo 1 d. rezoliucijoje dėl 
didesnės intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos vidaus rinkoje Taryba paragino 
Komisiją, valstybes nares ir pramonę 
centrui pateikti turimus patikimus ir 
palyginamus duomenis, susijusius su 
prekių klastojimu ir piratavimu, ir drauge 
kurti ir derinti su centro veikla susijusius 
planus rinkti papildomą informaciją. Be to, 
Taryba paragino centrą kasmet skelbti 
išsamią metinę ataskaitą apie prekių 
klastojimo ir piratavimo paplitimą, mastą ir 
pagrindines ypatybes, taip pat apie jų 
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poveikį vidaus rinkai. Atsižvelgiant į 
duomenų apsaugos teisės aktuose 
nustatytas ribas, tokia metinė ataskaita 
turėtų būti parengta naudojantis valstybių 
narių institucijų, Komisijos ir privačiojo 
sektoriaus pateikta informacija apie prekių 
klastojimo ir piratavimo paplitimą, mastą ir 
pagrindines ypatybes, taip pat apie jų 
poveikį vidaus rinkai.

poveikį vidaus rinkai. Atsižvelgiant į 
duomenų apsaugos teisės aktuose 
nustatytas ribas, tokia metinė ataskaita 
turėtų būti parengta pirmiausia remiantis 
informacija, gauta atlikus minėto centro 
pavestus atlikti ir paskelbtus skaidrius, 
išsamius, nepriklausomus, 
tarpdisciplininius ir patikimus mokslinius 
tyrimus, ir, antra, naudojantis valstybių 
narių institucijų, Komisijos, privačiojo 
sektoriaus ir pilietinės visuomenės 
suinteresuotųjų šalių pateikta informacija 
apie prekių klastojimo ir piratavimo 
paplitimą, mastą ir pagrindines ypatybes, 
taip pat apie jų poveikį vidaus rinkai.

Or. en

Pakeitimas 41
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Atsižvelgiant į centrui patikėtų 
užduočių įvairovę, būtina rasti sprendimą, 
kaip sukurti tinkamą ir tvarią 
infrastruktūrą, kad centras galėtų vykdyti 
savo užduotis.

(11) Atsižvelgiant į centrui patikėtų 
užduočių įvairovę, būtina rasti sprendimą, 
kaip sukurti tinkamą ir tvarią 
infrastruktūrą, kad centras galėtų vykdyti 
savo užduotis nekurdamas papildomų 
išlaidų.

Or. pl

Pakeitimas 42
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Atsižvelgiant į centrui patikėtų (11) Atsižvelgiant į centrui patikėtų 
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užduočių įvairovę, būtina rasti sprendimą, 
kaip sukurti tinkamą ir tvarią 
infrastruktūrą, kad centras galėtų vykdyti 
savo užduotis.

užduočių įvairovę, būtina rasti sprendimą, 
kaip sukurti tinkamą ir tvarią 
infrastruktūrą, kad centras galėtų vykdyti 
savo užduotis, ir būtinus išteklius, kad 
galėtų jas plėtoti. Priemonės turi atitikti 
sudėtingus įsipareigojimus, turinčius
įtakos įvairioms ir ypač aktualioms 
sritims, nes tai susiję su piliečių teisėmis.

Or. es

Pakeitimas 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Tos užduotys turėtų būti susiję su 
visomis intelektinės nuosavybės teisėmis, 
kurioms taikomi Sąjungos ir valstybių 
narių nacionaliniai šios srities teisės aktai, 
nes daugeliu atveju pažeidimai vienu metu 
daro poveikį keletui intelektinės 
nuosavybės teisių. Be to, duomenys ir
keitimasis geriausia praktika turi būti 
susiję su visomis intelektinės nuosavybės 
teisėmis, kad būtų galima išsamiai įvertinti 
padėtį ir kurti visapusiškas strategijas, 
siekiant mažinti intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimų. Todėl, atsižvelgiant į tas 
užduotis, tarnybos įgaliojimai turėtų būti 
išplėsti, kad apimtų ir patentų, autorių 
teisių ir susijusių teisių, taip pat 
geografinių nuorodų apsaugą.

(14) Tos užduotys turėtų būti susijusios su 
visomis intelektinės nuosavybės teisėmis, 
kurioms taikomi Sąjungos ir valstybių 
narių nacionaliniai šios srities teisės aktai, 
nes daugeliu atvejų pažeidimai vienu metu 
daro poveikį keletui intelektinės 
nuosavybės teisių. Be to, keitimasis turi 
būti susijęs su visomis intelektinės 
nuosavybės teisėmis, kad būtų galima 
išsamiai įvertinti padėtį valstybėse narėse. 
Todėl, atsižvelgiant į tas užduotis, tarnybos 
įgaliojimai turėtų būti išplėsti, kad apimtų 
ir patentų, autorių teisių ir susijusių teisių, 
taip pat geografinių nuorodų apsaugą.

Or. de

Pakeitimas 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Tarnybos suburtas centras, 
pasinaudodamas tarnybos kompetencija, 
patirtimi bei ištekliais, turėtų tapti su 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais 
susijusios informacijos ir duomenų 
kompetencijos centru.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 45
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Tarnybos suburtas centras, 
pasinaudodamas tarnybos kompetencija, 
patirtimi bei ištekliais, turėtų tapti su 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais 
susijusios informacijos ir duomenų 
kompetencijos centru.

(16) Tarnybos suburtas centras, 
pasinaudodamas tarnybos ir valstybių 
narių tyrimų institutų kompetencija, 
patirtimi bei ištekliais, turėtų tapti su 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais 
susijusios informacijos ir duomenų 
kompetencijos centru.

Or. pl

Pakeitimas 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
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intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją, 
didinti prekių klastojimo prevencijos 
metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis.

intelektinės nuosavybės teisių verte, ir 
didinti visuomenės informuotumą apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
poveikį. Be to, tarnyba turėtų gerinti 
intelektinės nuosavybės teisių vertės 
supratimą, imdamasi atitinkamų mokymo 
priemonių didinti intelektinės nuosavybės 
teisių gynimu užsiimančių asmenų 
kompetenciją ir didinti prekių klastojimo 
prevencijos metodų supratimą.

Or. de

Pakeitimas 47
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų 
kompetenciją, didinti prekių klastojimo 

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Šiuo 
požiūriu reikėtų atsižvelgti į 
skaitmeninimo ir naujų technologijų 
poveikį intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos strategijoms ir į naujų 
kūrybiškumo nišų plitimą, kurios taip pat 
turi būti teisingai ir proporcingai 
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prevencijos metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis.

saugomos.

Or. es

Pakeitimas 48
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją, 
didinti prekių klastojimo prevencijos 
metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją, 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų prevencijos metodų supratimą ir 
gerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai apima visų rūšių pažeidimus.
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Pakeitimas 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją, 
didinti prekių klastojimo prevencijos 
metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., įvertinti intelektinės
nuosavybės teisių pažeidimų daromą 
poveikį kūrybingumui ir inovacijoms
Sąjungoje, imdamasi atitinkamų mokymo 
priemonių didinti intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimų tyrimu užsiimančių 
asmenų kompetenciją, didinti piratavimo
prevencijos metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms bendradarbiaujant su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis, ypač 
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platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją, 
didinti prekių klastojimo prevencijos 
metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

su pilietinės visuomenės atstovais, ir būtų
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas, didinti visuomenės 
informuotumą apie intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimų poveikį ir apie 
priemonių, susijusių su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais, taikymo 
padarinius ekonomikos, mokslinių tyrimų 
ir sveikatos srityje, įskaitant 
besivystančias šalis. Be to, tarnyba turėtų 
vykdyti papildomas užduotis, pvz., gerinti 
intelektinės nuosavybės teisių vertės 
supratimą, imdamasi atitinkamų mokymo 
priemonių didinti intelektinės nuosavybės 
teisių gynimu užsiimančių asmenų 
kompetenciją, didinti prekių klastojimo 
prevencijos metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

Or. fr

Pakeitimas 51
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
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nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją, 
didinti prekių klastojimo prevencijos 
metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją, 
didinti prekių klastojimo prevencijos 
metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, taip pat 
šioje srityje veikiančiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis.

Or. pl

Pakeitimas 52
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją, 
didinti prekių klastojimo prevencijos 
metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją, 
didinti prekių klastojimo prevencijos 
metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis. Be to, 
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tarptautinėmis organizacijomis. centras turėtų ištirti galimybes 
veiksmingai kovoti su neteisėtu turiniu 
internete, ir nustatyti kovos su neteisėtu 
turiniu masto poveikį.

Or. en

Pakeitimas 53
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Tarnyba taip pat turi atlikti kitas 
papildomas funkcijas, kaip antai stiprinti 
intelektinės nuosavybės teisių vertės 
supratimą, asmenų, atsakingų už jų 
užtikrinimą (taikant atitinkamas mokymo 
priemones), specializuotas žinias, 
klastojimo prevencijos metodų žinias ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
bei su tarptautinėmis organizacijomis.

Or. es

Pakeitimas 54
Paul Nuttall

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos sektorių, kuriems 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
problema aktualiausia ir kurie turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, atstovus, 
visų pirma teisių turėtojų ir interneto 
paslaugų teikėjų atstovus. Be to, turėtų 

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos sektorių, kuriems 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
problema aktualiausia ir kurie turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, atstovus, 
visų pirma teisių turėtojų ir interneto 
paslaugų teikėjų atstovus. Vartotojai ir 
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būti užtikrinta, kad būtų tinkamai 
atstovaujama vartotojams ir mažosioms ir
vidutinėms įmonėms.

mažosios ir vidutinės įmonės šiame 
procese turėtų nedalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos sektorių, kuriems 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
problema aktualiausia ir kurie turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, atstovus, 
visų pirma teisių turėtojų ir interneto 
paslaugų teikėjų atstovus. Be to, turėtų būti 
užtikrinta, kad būtų tinkamai atstovaujama 
vartotojams ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos, socialinį ir kultūros
sektorius, ypač sektorių, kuriems 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
problema aktualiausia, atstovus, visų pirma 
teisių turėtojų ir interneto paslaugų teikėjų 
atstovus. Be to, turėtų būti užtikrinta, kad 
būtų tinkamai atstovaujama mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms. Tarnyba, 
atsižvelgdama į poreikį užtikrinti pilietinės 
visuomenės atstovų dalyvavimą ir 
atsižvelgdama į ES sutarties 11 straipsnį, 
turi užtikrinti, kad būtų atstovaujama
institucijoms, dirbančioms vartotojų ir 
naudotojų apsaugos srityje, 
organizacijoms ir asociacijoms, 
dirbančioms duomenų apsaugos srityje, 
socialiniams partneriams ir kultūros 
veikėjams, įskaitant dirbančiuosius 
savanoriškos veiklos sektoriuje.

Or. fr

Pakeitimas 56
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos sektorių, kuriems 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
problema aktualiausia ir kurie turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, atstovus, 
visų pirma teisių turėtojų ir interneto 
paslaugų teikėjų atstovus. Be to, turėtų 
būti užtikrinta, kad būtų tinkamai 
atstovaujama vartotojams ir mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos ir kultūros sektorių, 
kuriems intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų problema aktualiausia ir kurie 
turi daugiausiai patirties šioje srityje, 
atstovus, visų pirma teisių turėtojų, 
interneto tarpininkų ir kultūros bei
kūrybos sektorių suinteresuotųjų šalių 
atstovus. Be to, turėtų būti užtikrinta, kad 
būtų tinkamai atstovaujama vartotojams ir 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 57
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos sektorių, kuriems 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
problema aktualiausia ir kurie turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, atstovus, 
visų pirma teisių turėtojų ir interneto 
paslaugų teikėjų atstovus. Be to, turėtų būti 
užtikrinta, kad būtų tinkamai atstovaujama 
vartotojams ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti sektorių, kuriems intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų problema 
aktualiausia ir kurie turi daugiausiai 
patirties šioje srityje, atstovus, visų pirma 
teisių turėtojų ir interneto paslaugų teikėjų 
atstovus. Šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas tokiems sektoriams, 
kurie pagal savo pobūdį turi didelę 
nematerialią vertę, pavyzdžiui, kultūros ir 
kūrybos sektorius. Be to, turėtų būti 
užtikrinta, kad būtų tinkamai atstovaujama 
vartotojams ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, taip pat kūrėjams ir paslaugų 
naudotojams bei kultūros platformoms.

Or. es
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Pakeitimas 58
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų
įtraukti ekonomikos sektorių, kuriems 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
problema aktualiausia ir kurie turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, atstovus, 
visų pirma teisių turėtojų ir interneto 
paslaugų teikėjų atstovus. Be to, turėtų būti 
užtikrinta, kad būtų tinkamai atstovaujama 
vartotojams ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos sektorių, kuriems 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
problema aktualiausia ir kurie turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, atstovus, 
visų pirma teisių turėtojų ir interneto 
paslaugų teikėjų atstovus. Be to, turėtų būti 
užtikrinta, kad būtų tinkamai atstovaujama 
vartotojams ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms taip pat glaudesnis pramonės, 
viešojo administravimo įstaigų ir vartotojų 
bendradarbiavimas kovojant su 
klastojimu ir piratavimu.

Or. lt

Pakeitimas 59
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas Dalykas, taikymo sritis ir tikslai

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje aptariama daugiau klausimų, ne tik dalykas.
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Pakeitimas 60
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu Vidaus rinkos derinimo 
tarnybai (toliau – tarnyba) pavedamos tam 
tikros su intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga susijusios užduotys. Vykdydama
šias užduotis tarnyba reguliariai kviečia 
ekspertus, institucijų ir suinteresuotųjų 
šalių atstovus, kurie bus suburti į Europos 
prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos 
centrą (toliau– centras).

Šiuo reglamentu Vidaus rinkos derinimo 
tarnybai (toliau – tarnyba) pavedamos tam 
tikros su intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga susijusios užduotys, siekiant 
supaprastinti ir paremti nacionalinių 
valdžios institucijų, privačiosios pramonės 
ir Europos Komisijos veiklą. Vykdydama 
šias užduotis tarnyba reguliariai kviečia 
ekspertus, institucijų ir suinteresuotųjų 
šalių atstovus, kurie bus suburti į Europos 
prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos 
centrą (toliau– centras).

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinėms valdžios institucijoms, privačiajai pramonei ir Europos Komisijai reikia 
tarnybos paramos, kad jos galėtų tinkamai apginti intelektinės nuosavybės teises.

Pakeitimas 61
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagrindinis tarnybos veiklos tikslas 
ginant intelektinės nuosavybės teises –
Sąjungoje remti ir palengvinti 
nacionalinių valdžios institucijų, 
privačiosios pramonės ir kitų svarbių 
asmenų pastangas, siekiant užtikrinti 
geresnę intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugą, pirmiausia apsaugą nuo 
prekybos ženklų klastojimo ir autorių 
teisių pažeidimų, ypač teikiant paramą 
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centrui.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su straipsnio pavadinimo pakeitimais.

Pakeitimas 62
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti supratimą apie intelektinės 
nuosavybės teisių, saugomų pagal Europos 
Sąjungos teisę ar nacionalinius valstybių 
narių įstatymus (įskaitant pramoninės 
nuosavybės teises, autorių teises ir su 
autorių teisėmis susijusias teises), 
pažeidimų mastą ir poveikį;

a) gerinti supratimą apie intelektinės 
nuosavybės teisių, saugomų pagal Europos 
Sąjungos teisę ar nacionalinius valstybių 
narių įstatymus (įskaitant pramoninės 
nuosavybės teises, autorių teises ir su 
autorių teisėmis susijusias teises), 
pažeidimų mastą, skaičių ir kainą bei jų 
daromą poveikį;

Or. fi

Pakeitimas 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti supratimą apie intelektinės 
nuosavybės teisių, saugomų pagal Europos 
Sąjungos teisę ar nacionalinius valstybių 
narių įstatymus (įskaitant pramoninės 
nuosavybės teises, autorių teises ir su 
autorių teisėmis susijusias teises), 
pažeidimų mastą ir poveikį;

a) gerinti supratimą apie intelektinės 
nuosavybės teisių, saugomų pagal Europos 
Sąjungos teisę ar nacionalinius valstybių 
narių įstatymus (įskaitant pramoninės 
nuosavybės teises, autorių teises ir su 
autorių teisėmis susijusias teises), 
pažeidimų ir kovos su šiais pažeidimais 
priemonių taikymo mastą ir poveikį ;
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Or. fr

Pakeitimas 64
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti intelektinės nuosavybės vertės 
supratimą;

b) gerinti intelektinės nuosavybės vertės ir 
sudėtingumo supratimą naujajame
skaitmeniniame amžiuje;

Or. es

Pakeitimas 65
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti intelektinės nuosavybės vertės 
supratimą;

b) gerinti intelektinės nuosavybės vertės ir 
tikslo supratimą;

Or. en

Pakeitimas 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gerinti intelektinės nuosavybės vertės 
supratimą;

b) gerinti intelektinės nuosavybės vertės 
supratimą ir suteikti daugiau žinių apie 
Sąjungoje intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų daromą poveikį kūrybingumui 
ir inovacijoms;
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Or. en

Pakeitimas 67
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tobulinti žinias apie autorių teisių 
pažeidimų padarinius ekonomikai, 
mokesčių pajamoms ir darbo rinkai;

Or. de

Pakeitimas 68
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) tobulinti žinias apie vartotojų elgseną 
internete atsižvelgiant į teisėtai įgytų 
pagal autorių teisę saugomų kūrinių 
nekomercinį naudojimą ir platinimą, 
vykdant savanoriškas ir anonimines 
apklausas;

Or. de

Pagrindimas

Iš savanoriškų, anoniminių apklausų galima gauti informacijos apie naudotojų elgseną, 
nenaudojant buvimo vietos nustatymo ir sekimo sistemų, dėl kurių gali kilti duomenų 
apsaugos teisės problemų.

Pakeitimas 69
Iosif Matula
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didinti piliečių informuotumą apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo 
poveikį;

d) didinti piliečių informuotumą apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo 
poveikį ir apie tai, kuo piratavimas 
skiriasi nuo asmeninio naudojimo;

Or. ro

Pakeitimas 70
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didinti piliečių informuotumą apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo 
poveikį;

d) didinti piliečių informuotumą apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo 
poveikį, užtikrinant subalansuotą piliečių 
teisę gauti galimybę susipažinti su
kultūra;

Or. es

Pakeitimas 71
Marco Scurria

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didinti piliečių informuotumą apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo 
poveikį;

d) didinti piliečių informuotumą apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo 
poveikį, remiant informacines kampanijas 
visose valstybėse narėse;

Or. it
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Pakeitimas 72
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją;

e) didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją 
ir jų gebėjimą spręsti naujus skaitmeninio 
amžiaus uždavinius;

Or. es

Pakeitimas 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tobulinti žinias apie technines 
priemones (įskaitant buvimo vietos 
nustatymo ir sekimo sistemas), siekiant 
užkirsti kelią prekių klastojimui bei 
piratavimui ir su tuo kovoti;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 74
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tobulinti žinias apie technines priemones 
(įskaitant buvimo vietos nustatymo ir 
sekimo sistemas), siekiant užkirsti kelią 
prekių klastojimui bei piratavimui ir su 
tuo kovoti;

f) tobulinti žinias apie technines priemones 
(įskaitant buvimo vietos nustatymo ir 
sekimo sistemas), siekiant užkirsti kelią 
intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimams ir su tuo kovoti;
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Or. en

Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai apima visų rūšių pažeidimus.

Pakeitimas 75
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tobulinti žinias apie technines priemones 
(įskaitant buvimo vietos nustatymo ir 
sekimo sistemas), siekiant užkirsti kelią 
prekių klastojimui bei piratavimui ir su tuo 
kovoti;

f) tobulinti žinias apie technines priemones 
(įskaitant prekių klastojimo ir piratavimo 
daromą poveikį pagrindinėms teisėms), 
siekiant užkirsti kelią prekių klastojimui 
bei piratavimui ir su tuo kovoti;

Or. en

Pakeitimas 76
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tobulinti žinias apie technines priemones 
(įskaitant buvimo vietos nustatymo ir 
sekimo sistemas), siekiant užkirsti kelią 
prekių klastojimui bei piratavimui ir su tuo 
kovoti;

f) tobulinti žinias apie technines 
priemones, siekiant užkirsti kelią prekių 
klastojimui bei piratavimui ir su tuo kovoti;

Or. de

Pakeitimas 77
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tobulinti žinias apie technines priemones 
(įskaitant buvimo vietos nustatymo ir 
sekimo sistemas), siekiant užkirsti kelią 
prekių klastojimui bei piratavimui ir su tuo 
kovoti;

f) tobulinti, skatinti ir toliau gilinti žinias 
apie technines priemones (įskaitant buvimo 
vietos nustatymo ir sekimo sistemas), 
siekiant užkirsti kelią prekių klastojimui 
bei piratavimui ir su tuo kovoti;

Or. fi

Pakeitimas 78
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) tobulinti žinias apie esamus 
veikiančius teisėtus verslo modelius, 
kuriais teikiami pagal autorių teisę
saugomi kūriniai komercinėms ar 
nekomercinėms reikmėms;

Or. de

Pakeitimas 79
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) nustatyti ir skatinti geriausias 
nacionalinės nusistovėjusios tvarkos ir 
intelektinės nuosavybės teisės 
įgyvendinimo metodų strategijas, 
taikomas viešajame ir privačiajame 
sektoriuose.

Or. fr
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Pakeitimas 80
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) tikrinti teisinių internetinių pasiūlymų 
poveikį neteisėto turinio naudojimui ir 
pranešti apie tokį naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 81
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) įvertinti kliūtis, trukdančias užbaigti 
kurti veiksmingą bendrąją skaitmeninę 
rinką, ir rekomenduoti veiksmingas 
politikos galimybes, kaip įveikti tokias 
kliūtis.

Or. en

Pakeitimas 82
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal 4 straipsnį reguliariai rengia centro 
posėdžius;

a) pagal 4 straipsnį bent kartą per metus
reguliariai rengia centro posėdžius ir 
tinkamai informuoja apie jų rengimą bei 
rezultatus per viešo konsultavimo 
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platformas;

Or. es

Pakeitimas 83
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) parengia su intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimais susijusių nepriklausomų, 
objektyvių, palyginamų ir patikimų 
duomenų rinkimo, analizės ir pateikimo 
metodiką;

b) parengia skaidrią su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais susijusių 
nepriklausomų, objektyvių, palyginamų ir 
patikimų duomenų rinkimo, analizės ir 
pateikimo metodiką;

Or. en

Pakeitimas 84
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) parengia su intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimais susijusių nepriklausomų, 
objektyvių, palyginamų ir patikimų 
duomenų rinkimo, analizės ir pateikimo
metodiką;

b) parengia su intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimais susijusių nepriklausomų, 
objektyvių, palyginamų, išsamių ir 
patikimų duomenų rinkimo, analizės ir 
pateikimo metodiką;

Or. fi

Pakeitimas 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) renka, analizuoja ir platina aktualius, 
objektyvius, palyginamus ir patikimus 
duomenis, susijusius su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 86
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) renka, analizuoja ir platina aktualius, 
objektyvius, palyginamus ir patikimus 
duomenis, susijusius su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais;

c) reguliariai renka, analizuoja ir platina 
aktualius nepriklausomus, objektyvius, 
palyginamus ir patikimus duomenis, 
susijusius su intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais;

Or. fi

Pakeitimas 87
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) renka, analizuoja ir platina aktualius, 
objektyvius, palyginamus ir patikimus 
duomenis apie ekonominę intelektinės 
nuosavybės vertę, jos indėlį į ekonomikos 
augimą, gerovę, naujovių diegimą, 
kūrybingumą, kultūrinę įvairovę, taip pat 
apie aukštos kokybės darbo vietų ir aukštos 
kokybės produktų bei paslaugų kūrimą 
Sąjungoje;

d) renka, analizuoja ir platina aktualius, 
objektyvius, palyginamus ir patikimus 
duomenis apie intelektinės nuosavybės 
vertę, jos indėlį į ekonomikos augimą, 
gerovę, naujovių diegimą, kūrybingumą, 
kultūrų įvairovę, taip pat apie aukštos 
kokybės darbo vietų ir aukštos kokybės 
produktų bei paslaugų kūrimą Sąjungoje;
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Or. es

Pakeitimas 88
László Tőkés

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) renka, analizuoja ir platina aktualius, 
objektyvius, palyginamus ir patikimus 
duomenis apie ekonominę intelektinės 
nuosavybės vertę, jos indėlį į ekonomikos 
augimą, gerovę, naujovių diegimą, 
kūrybingumą, kultūrinę įvairovę, taip pat 
apie aukštos kokybės darbo vietų ir aukštos 
kokybės produktų bei paslaugų kūrimą 
Sąjungoje;

d) renka, analizuoja ir platina aktualius, 
objektyvius, palyginamus ir patikimus 
duomenis apie ekonominę intelektinės 
nuosavybės vertę, jos indėlį į ekonomikos 
augimą, gerovę, naujovių diegimą, 
kūrybingumą, kultūrų ir kalbų įvairovę, 
taip pat apie aukštos kokybės darbo vietų ir 
aukštos kokybės produktų bei paslaugų 
kūrimą Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 89
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) reguliariai teikia vertinimus ir ataskaitas 
pagal ekonomikos sektorių, geografinę sritį 
ir pažeistos intelektinės nuosavybės teisės 
rūšį ir juose vertina, inter alia, intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimo poveikį 
visuomenei, ekonomikai, sveikatai, 
aplinkai, saugai ir saugumui, taip pat tokių 
pažeidimų sąsajas su organizuotu 
nusikalstamumu ir terorizmu;

e) reguliariai teikia vertinimus ir ataskaitas 
pagal ekonomikos sektorių, geografinę sritį 
ir pažeistos intelektinės nuosavybės teisės 
rūšį ir juose vertina, inter alia, intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimo poveikį 
visuomenei, ekonomikai, sveikatai, 
aplinkai, saugai ir saugumui ir apsvarsto
iššūkius, kuriuos kelia naujos 
informacinės ir ryšių technologijos 
kuriant naujus šių teisių valdymo 
modelius;

Or. es



AM\876756LT.doc 41/56 PE472.123v01-00

LT

Pakeitimas 90
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) reguliariai teikia vertinimus ir ataskaitas 
pagal ekonomikos sektorių, geografinę sritį 
ir pažeistos intelektinės nuosavybės teisės 
rūšį ir juose vertina, inter alia, intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimo poveikį 
visuomenei, ekonomikai, sveikatai, 
aplinkai, saugai ir saugumui, taip pat tokių 
pažeidimų sąsajas su organizuotu 
nusikalstamumu ir terorizmu;

e) reguliariai teikia vertinimus ir ataskaitas 
pagal ekonomikos sektorių, geografinę sritį 
ir pažeistos intelektinės nuosavybės teisės 
rūšį ir juose vertina, inter alia, intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimo poveikį 
visuomenei, ekonomikai, sveikatai, 
aplinkai, saugai ir saugumui, taip pat tokių 
pažeidimų sąsajas su organizuotu 
nusikalstamumu;

Or. de

Pakeitimas 91
Zoltán Bagó

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) renka ir analizuoja informaciją, susijusią 
su geriausia praktika, ir ją platina centro 
veikloje dalyvaujantiems atstovams, taip 
pat kuria tokia praktika pagrįstas 
strategijas;

f) renka ir analizuoja informaciją, susijusią 
su geriausia praktika, ir ją platina centro 
veikloje dalyvaujantiems atstovams ir 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, taip pat kuria ir skleidžia 
tokia praktika pagrįstas strategijas;

Or. hu

Pakeitimas 92
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) rengia ataskaitas ir leidinius, siekdama 
didinti Sąjungos piliečių informuotumą 
apie intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų poveikį, taip pat rengia 
konferencijas, interneto ir tradicines 
kampanijas, renginius ir susitikimus 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis;

g) rengia ataskaitas ir leidinius, siekdama 
didinti Sąjungos piliečių informuotumą 
apie intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų, susijusių su Bendrijos ir 
nacionaliniais prekių ženklais, poveikį, 
taip pat rengia konferencijas, interneto ir 
tradicines kampanijas, renginius ir 
susitikimus Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis;

Or. ro

Pakeitimas 93
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) rengia ataskaitas ir leidinius, siekdama 
didinti Sąjungos piliečių informuotumą 
apie intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų poveikį, taip pat rengia 
konferencijas, interneto ir tradicines 
kampanijas, renginius ir susitikimus 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis;

g) rengia ataskaitas ir leidinius, siekdama 
didinti Sąjungos piliečių informuotumą 
apie intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų poveikį, taip pat rengia 
konferencijas, interneto ir tradicines 
kampanijas, renginius ir susitikimus 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis, 
kuriuose svarstomi nauji suderinti ir 
lankstūs pasiūlymai siekiant apsaugoti 
intelektinės nuosavybės teises ypač 
svarbiose srityse, pavyzdžiui, kultūros ir 
kūrybos sektoriuose, nepažeidžiant 
prieinamumui piliečiams teisės, 
atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus;

Or. es

Pakeitimas 94
Maria Badia i Cutchet
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) rengia intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga užsiimančių nacionalinių 
pareigūnų mokymą, įskaitant mokymą 
internetu;

h) rengia intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga užsiimančių nacionalinių valdžios 
institucijų atstovų mokymą, įskaitant 
mokymą internetu;

Or. es

Pakeitimas 95
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) tiria, vertina ir populiarina specialistams 
skirtas technines priemones ir 
lyginamuosius metodus, įskaitant buvimo 
vietos nustatymo ir sekimo sistemas, kurios 
padeda atskirti nesuklastotas prekes nuo 
suklastotų;

j) renka informaciją, tiria, vertina ir 
populiarina specialistams skirtas technines 
priemones ir lyginamuosius metodus, 
įskaitant buvimo vietos nustatymo ir 
sekimo sistemas, kurios padeda atskirti 
nesuklastotas prekes nuo suklastotų;

Or. es

Pakeitimas 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) su nacionalinėmis institucijomis kuria 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga 
užsiimančių valstybių narių valdžios 
institucijų, įstaigų ir organizacijų 
keitimosi informacija, susijusia su 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga 
(įskaitant realiojo laiko perspėjimus ir 

Išbraukta.
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informaciją apie intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimus), tinklą internete;

Or. de

Pakeitimas 97
László Tőkés

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) su nacionalinėmis institucijomis kuria
intelektinės nuosavybės teisių apsauga 
užsiimančių valstybių narių valdžios 
institucijų, įstaigų ir organizacijų keitimosi 
informacija, susijusia su intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga (įskaitant 
realiojo laiko perspėjimus ir informaciją 
apie intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimus), tinklą internete;

k) su nacionalinėmis institucijomis dirba 
siekdamas suderinti esamas nacionalines 
duomenų bazes, susijusias su intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga, ir sukurti 
valstybių narių valdžios institucijų, įstaigų 
ir organizacijų keitimosi informacija, 
susijusia su intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga (įskaitant realiojo laiko 
perspėjimus ir informaciją apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus), tinklą 
internete;

Or. en

Pakeitimas 98
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) skatinti administracinį 
bendradarbiavimą visais kompetentingų 
valdžios institucijų, susijusių su kova su 
piratavimu ir klastojimu valstybėse 
narėse, lygmenimis;

Or. fr
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Pakeitimas 99
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) kuria viešai prieinamą interneto 
platformą, kurioje teikiama informacija,
geriausios praktikos pavyzdžiai, 
informuotumo didinimo ir nemokamai
atsisiunčiamos priemones, taip pat 
gebėjimų stiprinimo iniciatyvos, susijusios 
su daugybe su teisėkūra susijusių ir 
nesusijusių priemonių, kurios padeda 
kovoti su intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais;

Or. es

Pakeitimas 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) bendradarbiaudama su valstybių narių 
centrinėmis pramoninės nuosavybės 
tarnybomis, įskaitant Beneliukso 
intelektinės nuosavybės tarnybą, kuria 
strategijas, ugdo įgūdžius, rengia metodus 
ir priemones, susijusius su intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga, įskaitant 
mokymo programas ir informuotumo 
didinimo kampanijas;

l) bendradarbiaudama su valstybių narių 
centrinėmis pramoninės nuosavybės 
tarnybomis, įskaitant Beneliukso 
intelektinės nuosavybės tarnybą, kuria 
strategijas, susijusias su intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga, įskaitant 
mokymo programas ir informuotumo 
didinimo kampanijas;

Or. de

Pakeitimas 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) rengia techninės paramos trečiosioms 
šalims programas, taip pat rengia ir 
įgyvendina intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga užsiimantiems trečiųjų šalių 
pareigūnams skirtas mokymo programas 
ir renginius;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 102
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) rengia techninės paramos trečiosioms 
šalims programas, taip pat rengia ir 
įgyvendina intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga užsiimantiems trečiųjų šalių 
pareigūnams skirtas mokymo programas ir 
renginius;

m) rengia techninės paramos trečiosioms 
šalims programas, taip pat rengia ir 
įgyvendina intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga užsiimančioms trečiųjų šalių 
kompetentingoms valdžios institucijoms
skirtas mokymo programas ir renginius;

Or. es

Pakeitimas 103
Zoltán Bagó

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) rengia techninės paramos trečiosioms 
šalims programas, taip pat rengia ir 
įgyvendina intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga užsiimantiems trečiųjų šalių 
pareigūnams skirtas mokymo programas ir 

m) rengia techninės kvalifikuotos paramos 
trečiosioms šalims programas ir platina bei 
perduoda gerąją praktiką, taip pat rengia 
ir įgyvendina intelektinės nuosavybės 
teisių apsauga užsiimantiems trečiųjų šalių 
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renginius; pareigūnams skirtas mokymo programas ir 
renginius;

Or. hu

Pakeitimas 104
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) rengia techninės paramos trečiosioms 
šalims programas, taip pat rengia ir 
įgyvendina intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga užsiimantiems trečiųjų šalių 
pareigūnams skirtas mokymo programas ir 
renginius;

m) rengia techninės paramos trečiosioms 
šalims programas, taip pat rengia ir 
įgyvendina intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga užsiimantiems trečiųjų šalių 
pareigūnams skirtas mokymo programas ir 
renginius; bendradarbiauja su jais 
siekdama nustatyti naujus prekių 
klastojimo metodus ir tiksliai nurodyti 
būdus, kaip kovoti su šia praktika;

Or. ro

Pakeitimas 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) vykdo panašią veiklą, kuri tarnybai 
reikalinga, kad būtų įvykdytos 1 dalyje 
nustatytos užduotys.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus 
posėdžius tarnyba kviečia viešojo 
administravimo įstaigų, intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga užsiimančių 
įstaigų ir organizacijų, taip pat privačiojo 
sektoriaus atstovus.

1. Į 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus 
posėdžius tarnyba kviečia viešojo 
administravimo įstaigų, intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga užsiimančių 
įstaigų ir organizacijų, taip pat 
nevyriausybinių organizacijų ir privačiojo 
sektoriaus atstovus.

Or. de

Pakeitimas 107
Zoltán Bagó

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus 
posėdžius tarnyba kviečia viešojo 
administravimo įstaigų, intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga užsiimančių 
įstaigų ir organizacijų, taip pat privačiojo 
sektoriaus atstovus.

1. Į 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus 
posėdžius tarnyba kviečia viešojo 
administravimo įstaigų, intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga užsiimančių 
valstybių narių įstaigų ir organizacijų, taip 
pat privačiojo sektoriaus atstovus.

Or. hu

Pakeitimas 108
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus 
posėdžius tarnyba kviečia viešojo 
administravimo įstaigų, intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga užsiimančių 

1. Į 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus 
posėdžius tarnyba kviečia viešojo 
administravimo įstaigų, mokslo
bendruomenės, intelektinės nuosavybės 
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įstaigų ir organizacijų, taip pat privačiojo 
sektoriaus atstovus.

teisių apsauga užsiimančių įstaigų ir 
organizacijų, taip pat privačiojo sektoriaus 
atstovus.

Or. ro

Pakeitimas 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centro veikloje privačiajam sektoriui 
atstovauja įvairių Sąjungos ir nacionalinių
organizacijų iš skirtingų ekonomikos 
sektorių, kuriems kovos su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais klausimas 
aktualiausias ir kurie turi daugiausiai 
patirties šioje srityje, atstovai.

Centro veikloje nevyriausybinėms 
organizacijoms ir privačiajam sektoriui 
atstovauja įvairių organizacijų iš skirtingų 
ekonomikos sektorių atstovai.

Or. de

Pakeitimas 110
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centro veikloje privačiajam sektoriui 
atstovauja įvairių Sąjungos ir nacionalinių 
organizacijų iš skirtingų ekonomikos
sektorių, kuriems kovos su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais klausimas 
aktualiausias ir kurie turi daugiausiai 
patirties šioje srityje, atstovai.

Centro veikloje privačiajam sektoriui 
atstovauja įvairių Sąjungos ir nacionalinių 
organizacijų iš skirtingų sektorių, kuriems 
kovos su intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais klausimas aktualiausias ir 
kurie turi daugiausiai patirties šioje srityje, 
atstovai.

Or. es
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Pakeitimas 111
Paul Nuttall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, taip pat mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

Šiuose procesuose nedalyvaus vartotojų 
organizacijos, taip pat mažosios ir 
vidutinės įmonės.

Or. en

Pakeitimas 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, taip pat mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, taip pat mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

Tinkamai atstovaujama įstaigoms, 
dirbančioms vartotojų ir naudotojų 
apsaugos srityje, organizacijoms ir 
asociacijoms, dirbančioms duomenų 
apsaugos srityje, socialiniams 
partneriams ir kultūros veikėjams, 
įskaitant dirbančiuosius savanoriškos 
veiklos sektoriuje, taip pat mažosioms ir 
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vidutinėms įmonėms.

Or. fr

Pakeitimas 114
Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, taip pat mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

Tinkamai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, interneto tarpininkams, 
suinteresuotosioms šalims iš kultūros ir 
kūrybos sektorių, taip pat mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 115
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, taip pat mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

Tinkamai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, taip pat mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir kultūros bei 
kūrybos sektoriaus atstovams. Taip pat 
reikėtų apsvarstyti galimą visuomeninių 
organizacijų atstovavimą, kurios suburtų 
kultūros transliavimo paslaugų ir 
platformų vartotojus, be to, fondų, 
atsakingų už kultūros paveldo apsaugą, 
atstovavimą.

Or. es
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Pakeitimas 116
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tarnyba kviečia po vieną atstovą iš 
kiekvienos valstybės narės ir po penkis 
atstovus iš Europos Parlamento ir 
Komisijos.

3. Tarnyba kviečia po vieną atstovą iš 
kiekvienos valstybės narės ir po penkis 
atstovus iš Europos Parlamento ir 
Komisijos. Dėl kviečiamų Europos 
Parlamento atstovų reikia atsižvelgti į tai, 
kokiuose komitetuose šie atstovai dirba, 
kad būtų užtikrintas geriausias 
atstovavimas toms sritims, kuriose 
intelektinės nuosavybės teisės ypač 
paplitusios, pavyzdžiui, pramonės, 
kultūros ar sveikatos sritims.

Or. es

Pakeitimas 117
Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti 
posėdžiai gali būti rengiami ir centro darbo 
grupėse. Į darbo grupių posėdžius kaip 
stebėtojai kviečiami ne daugiau kaip du 
Europos Parlamento ir ne daugiau kaip 
du Komisijos atstovai.

5. 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti 
posėdžiai gali būti rengiami ir centro darbo 
grupėse.

Or. de

Pakeitimas 118
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti 
posėdžiai gali būti rengiami ir centro darbo 
grupėse. Į darbo grupių posėdžius kaip 
stebėtojai kviečiami ne daugiau kaip du 
Europos Parlamento ir ne daugiau kaip du 
Komisijos atstovai.

5. 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti 
posėdžiai gali būti rengiami ir centro darbo 
grupėse. Į darbo grupių posėdžius
kviečiami ne daugiau kaip du Europos 
Parlamento ir ne daugiau kaip du 
Komisijos atstovai.

Or. es

Pakeitimas 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami asmens duomenų 
apdorojimui taikomų teisės aktų, centro
veikloje dalyvaujantys valstybių narių ir 
privačiojo sektoriaus atstovai:

Centro veikloje dalyvaujantys valstybių 
narių atstovai:

Or. de

Pakeitimas 120
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skaidriai dirba ir skelbia visą svarbią 
informaciją, pvz., mokslinių tyrimų 
rezultatus, statistinius duomenis ir aptartą 
teismų praktiką, padaro ją lengvai 
prieinamą ir skelbia išsamius posėdžių 
protokolus.

Or. en



PE472.123v01-00 54/56 AM\876756LT.doc

LT

Pakeitimas 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asmens duomenys neperduodami, 
nerenkami, netvarkomi, nekaupiami ir 
nenaudojami kitu būdu (netgi tarnybos ar 
centro nurodymu).

Or. de

Pakeitimas 122
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tarnyba atsižvelgia į esamus valstybių 
narių įpareigojimus, pagal kuriuos iš jų 
reikalaujama teikti informaciją apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, 
ir siekia vengti pastangų dubliavimosi.

Or. en

Pagrindimas

Nenorime, kad būtų dubliuojamos pastangos ginant intelektinės nuosavybės teises.

Pakeitimas 123
Paul Nuttall

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) rekomendacijos dėl būsimos politikos 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
srityje, įskaitant rekomendacijas, kaip 
užtikrinti, kad valstybių narių 
bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis.

e) rekomendacijos dėl būsimos politikos 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
srityje, įskaitant rekomendacijas, kaip 
užtikrinti, kad valstybių narių atžvilgiu 
geriau būtų įgyvendinamas subsidiarumo 
principas, ir kaip skatinti 
nepriklausomumą, savarankiškumą ir 
laisvąją rinką.

Or. en

Pakeitimas 124
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) rekomendacijos dėl būsimos politikos
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos
srityje, įskaitant rekomendacijas, kaip 
užtikrinti, kad valstybių narių 
bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis.

e) pastabos apie intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą ir galimas būsimas 
politikos kryptis ir strategijas, įskaitant 
rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad 
valstybių narių tarpusavio ir kitoks 
bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis, 
remiantis jų patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

Tarnyba valstybėms narėms turėtų teikti pastabas, o ne griežtas rekomendacijas.

Pakeitimas 125
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) rekomendacijos dėl būsimos politikos 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
srityje, įskaitant rekomendacijas, kaip 
užtikrinti, kad valstybių narių 
bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis.

e) rekomendacijos dėl būsimos politikos 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
srityje, įskaitant rekomendacijas, kaip 
užtikrinti, kad valstybių narių 
bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis, ir 
kaip išspręsti problemas naujų 
informacinių ir ryšių technologijų srityje, 
ypatingą dėmesį skiriant toms sritims, 
kurios savo pobūdžiu turi didelę 
nematerialią vertę arba daro tiesioginę
įtaką piliečių teisėms ir sveikatai.

Or. es

Pakeitimas 126
Maria Badia i Cutchet

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimo ataskaitoje vertinami tarnybos 
veiksmai įgyvendinant šį reglamentą, visų 
pirma jo poveikis intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugai vidaus rinkoje.

2. Vertinimo ataskaitoje vertinami tarnybos 
veiksmai įgyvendinant šį reglamentą, visų 
pirma jo poveikis intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugai vidaus rinkoje, ypatingą 
dėmesį skiriant toms sritims ir sektoriams, 
kuriuose susiduriama su intelektinės 
nuosavybės teisėmis.

Or. es


