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Pakeitimas 14
Matteo Salvini

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 visos Europos gamybos sistemos, 
taip pat ir mažųjų ir vidutinių įmonių,
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.

Or. it

Pakeitimas 15
Zuzana Roithová

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. Naudojantis jomis 
taip pat sudaromos sąlygos diegti 
naujoves ir pagerinamas žinių bei 
informacijos prieinamumas vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Naudojantis intelektinės nuosavybės teisėmis turėtų būti sudaromos sąlygos tiek tinkamai 
atlyginti kūrėjams už jų investicijas, tiek plačiajai visuomenei gauti informaciją bei žinias. ES 
turi sukurti suderintą sistemą, jei ji nori tapti žinių ekonomika. Kyla pavojus, kad perdėta 
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apsauga ir neproporcingas teisių gynimas bus nenaudingas vartotojams ir piliečiams. ES turi 
pripažinti dvejopą INT paskirtį.

Pakeitimas 16
Matteo Salvini

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. Todėl, norint sėkmingai kovoti su 
šiuo reiškiniu, būtina neatidėliotinai imtis 
efektyvių ir koordinuotų Europos ir 
pasaulio lygmens veiksmų. Šiuo tikslu 
reikėtų pabrėžti didesnio visų valstybių 
narių muitinės institucijų 
bendradarbiavimo ir informacijos mainų 
svarbą.

Or. it

Pakeitimas 17
Regina Bastos

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. Todėl, norint sėkmingai kovoti su 
šiuo reiškiniu, būtina neatidėliotinai imtis 
efektyvių ir koordinuotų Europos ir 
pasaulio lygmens veiksmų, sustiprinant 
pastangas sveikatos apsaugos ir saugumo 
požiūriu svarbiose srityse, kaip antai 
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vaistų ir maisto produktų srityse.

Or. pt

Pagrindimas

Vaistų ir maisto produktų klastojimas ne tik kenkia ES įmonėms, bet ir kelia grėsmę ES 
vartotojų gyvybei ir gali sukelti mirtį. Todėl svarbu suaktyvinti pastangas šiose srityse.

Pakeitimas 18
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos Komisija kartu su Vidaus 
rinkos derinimo tarnyba ir valstybėmis 
narėmis privalo atlikti išsamų tyrimą apie 
intelektinės nuosavybės pažeidimų 
padarinius įmonėms siekiant rasti 
geriausius sprendimus konkrečioms 
pastarųjų reikmėms.

Or. pt

Pagrindimas

Dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų smarkiai mažėja inovacijų, naikinamos darbo 
vietos, įmonėms, ir ypač MVĮ, kyla rimtų sunkumų, todėl privalome rasti geriausius būdus 
patenkinti jų reikmes ir išspręsti problemas.

Pakeitimas 19
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Siekdamos lengviau ir racionaliau 
pateikti visą reikalingą informaciją apie 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, 
valstybės narės turėtų pasinaudoti vieno 
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langelio sistema, sukurta įgyvendinant 
Paslaugų direktyvą.

Or. pt

Pagrindimas

Naudojantis vieno langelio principu, sumažinamos biurokratinės kliūtys, racionaliau 
panaudojami ištekliai ir taip sumažinamos įmonių sąnaudos.

Pakeitimas 20
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Europos Parlamentas 2010 m. rugsėjo 
22 d. rezoliucijoje dėl intelektinės 
nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus 
rinkoje1 paragino valstybes nares ir 
Komisiją plėsti tarnybos ir nacionalinių 
intelektinės nuosavybės tarnybų 
bendradarbiavimą, kad jis apimtų ir kovą 
su intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais.

(10) Europos Parlamentas 2010 m. rugsėjo 
22 d. rezoliucijoje dėl intelektinės 
nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus 
rinkoje2 paragino valstybes nares ir 
Komisiją plėsti tarnybos ir nacionalinių 
intelektinės nuosavybės tarnybų 
bendradarbiavimą, kad jis apimtų ir kovą 
su intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais; taip pat siūlo, kad Stebėsenos 
centras atliktų kruopščią duomenų 
vagysčių internete problemos analizę ir 
pateiktų pasiūlymus, kaip šią problemą 
pašalinti.

Or. pt

Pagrindimas

Vis aštrėja pramoninio šnipinėjimo internete ir intelektinę nuosavybę sudarančių duomenų, 
t. y. techninių dokumentų ir pirminio kodo, vagysčių internete problema.

Pakeitimas 21
Regina Bastos

                                               
1 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento rezoliucija, 2009/2178(INI).
2 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento rezoliucija, 2009/2178(INI).
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Siekiant padėti Europos 
verslininkams užsitikrinti intelektinės 
nuosavybės teises trečiosiose šalyse ir 
pagerinti valdžios institucijų veiksmus 
kovojant su suklastotų gaminių įvežimu į 
Europos Sąjungos rinką, turi būti 
užtikrintas glaudus Vidaus rinkos 
derinimo tarnybos ir Europos išorės 
veiksmų tarnybos bendradarbiavimas.

Or. pt

Pagrindimas

Norint tinkamai spręsti intelektinės nuosavybės klausimą vidaus rinkoje, svarbu atsižvelgti ne 
tik į ES vidaus teritoriją, bet ir į padėtį už ES ribų ir trečiosiose šalyse, ir čia ES Europos 
bendrovė galėtų atlikti svarbų vaidmenį.

Pakeitimas 22
Rolandas Paksas

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 ir taptų bendru Sąjungos  
ryšių centru ir tarptautiniu geriausios 
praktikos centru.

Or. lt

Pakeitimas 23
Bernadette Vergnaud
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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, privačiajam sektoriui ir 
pilietinei visuomenei 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.

Or. fr

Pakeitimas 24
Bernadette Vergnaud

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 

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti teisių turėtojų ir interneto paslaugų 
teikėjų ir vartotojų asociacijų atstovus. Be 
to, turėtų būti užtikrinta, kad būtų tinkamai 
atstovaujama mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.
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paslaugų teikėjų atstovus. Be to, turėtų būti 
užtikrinta, kad būtų tinkamai atstovaujama 
vartotojams ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

Or. fr

Pakeitimas 25
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, taip pat turėtų 
būti aktyviai įtraukiami įvairių pilietinės 
visuomenės organizacijų atstovai, 
įskaitant darbdavių organizacijų, 
profesinių sąjungų, autorių organizacijų 
ir vartotojų interesų atstovus. Be to, turėtų 
būti užtikrinta, kad mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms būtų teikiama 
konkreti parama ir informacija apie jų 
teises.

Or. lt

Pakeitimas 26
Zuzana Roithová

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 bei 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 vienodai atstovaujama 
vartotojams, pilietinei visuomenei bei 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip 
pat duomenų apsaugos institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Pakeitimas 27
Regina Bastos

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, išlaikant ir sustiprinant 
informacines kampanijas apie suklastotų 
produktų keliamą grėsmę sveikatai ir 
vartotojų saugumui ir apie neigiamą 
gaminių klastojimo bei piratavimo poveikį 
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ekonomikai ir visuomenei;

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į neigiamą klastojimo ir piratavimo poveikį įvairių šalių ekonomikai ir 
visuomenei, kampanijomis turi būti siekiama įspėti žmones apie autorių teisių vertę ir 
neigiamą piratavimo bei klastojimo poveikį darbo rinkai ir ekonomikos augimui, ypač tokios 
kampanijos reikalingos įspėti jaunuosius Europos vartotojus apie būtinumą paisyti 
intelektinės nuosavybės teisių.

Pakeitimas 28
Toine Manders

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) padaryti prieinamas priemones 
piliečiams informuoti apie intelektinės 
nuosavybės teises, kad būtų ne tik 
vykdoma kontrolė, bet ir didinamas 
informuotumas, pavyzdžiui, įtraukiant 
informaciją į viešai prieinamus vaizdo 
žaidimus, nes tokiu būdu ši informacija 
gali greitai tiesiogiai pasiekti daugelį 
žmonių, ypač jaunimą;

Or. nl

Pakeitimas 29
Bernadette Vergnaud

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 

f) tobulinti žinias apie technines priemones 
(įskaitant buvimo vietos nustatymo ir 
sekimo sistemas), siekiant užkirsti kelią 
prekių klastojimui bei piratavimui ir su tuo 
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kovoti; kovoti, atsižvelgiant į pagrindines teises ir 
laisves pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų bendrosios reguliavimo 
sistemos (Pagrindų direktyva)1

1 straipsnio 3a dalį ir į 2002 m. kovo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų 
paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių,
susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir 
paslaugomis (Universaliųjų paslaugų 
direktyva)2 1 straipsnio 3 dalį;
____________________

1 OL L 108, 2002 4 24, p. 33.
2 OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

Or. fr

Pakeitimas 30
Zuzana Roithová

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 
prekių klastojimui bei piratavimui ir su tuo 
kovoti, laikantis ES teisyno dėl 
elektroninės prekybos ir duomenų 
apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 31
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h punktas



AM\881189LT.doc 13/20 PE474.065v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) puoselėti tarptautinį bendradarbiavimą 
su trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės 
tarnybomis, siekiant kurti strategijas ir 
formuoti intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos metodus, įgūdžius ir priemones.

h) puoselėti tarptautinį bendradarbiavimą 
su trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės 
tarnybomis ir atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis, siekiant 
kurti strategijas ir formuoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos metodus, 
įgūdžius ir priemones.

Or. en

Pagrindimas

Yra kelios tarptautinės organizacijos, kurios yra arba konkrečiai susijusios su intelektinės 
nuosavybės teisėmis (INT), pvz., PINO, arba bent jau sprendžia INT pažeidimo klausimus, 
kaip antai EBPO arba PPO. Kadangi šios organizacijos vienodai atlieka mokslinius tyrimus 
INT pažeidimų kilmės, masto ir prevencijos srityse, jos turėtų būti įtrauktos į 
bendradarbiavimo iniciatyvas.

Pakeitimas 32
Bernadette Vergnaud

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 įvairovę, taip pat 
apie aukštos kokybės darbo vietų ir aukštos 
kokybės produktų bei paslaugų kūrimą 
Sąjungoje, taip pat apie vartotojų saugą ir 
saugumą;

Or. fr

Pakeitimas 33
Regina Bastos
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) vertina Direktyvoje 2004/48/EB 
numatytas priemones dėl intelektinės 
nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus 
rinkoje nagrinėjant teisių apsaugos ir jų 
poveikio vartotojų teisėms klausimus;

Or. pt

Pagrindimas

Kad turėtume aiškią sampratą, kokių teisinių priemonių imtis, būtina įvertinti jų vykdymą.

Pakeitimas 34
Bernadette Vergnaud

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, koordinuoja interneto ir 
tradicines kampanijas, renginius ir 
susitikimus Europos ir tarptautiniu 
lygmenimis, atsižvelgdama į ribotus 
finansinius ir žmogiškuosius išteklius;

Or. fr

Pakeitimas 35
Bernadette Vergnaud

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

i) siekdama tobulinti savo veiklą pagal šį 
reglamentą, rengia ekspertų ad hoc
susitikimus;

i) siekdama tobulinti savo veiklą pagal šį 
reglamentą, rengia ekspertų ad hoc ir visų 
suinteresuotųjų šalių atstovų susitikimus;

Or. fr

Pakeitimas 36
Hans-Peter Mayer

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;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 37
Zuzana Roithová

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) vertina intelektinės nuosavybės teisių 
gynimo priemonių poveikį naujovėms ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
kūrimui, kaip aiškiai reikalaujama pagal 
Direktyvą 2004/48/EB;

Or. en
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Pagrindimas

INT gynimo direktyvoje (Direktyva 2004/48/EB) aiškiai reikalaujama atlikti išsamų direktyvos 
poveikio naujovėms vertinimą. Tačiau Europos Komisija iki šiol tokio vertinimo nepateikė; 
priešingai, ji pradėjo dabartinės direktyvos peržiūrą neįvykdžiusi šio reikalavimo, numatyto 
teisės aktuose.

Pakeitimas 38
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies p b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pb) vertina internetinio turinio bendrosios 
skaitmeninės rinkos nebuvimo poveikį 
vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Būtų naudinga, jei centras taip pat galėtų vertinti internetinio turinio bendrosios skaitmeninės 
rinkos nebuvimo poveikį ir žalą vartotojams.

Pakeitimas 39
Hans-Peter Mayer

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, privačiojo 
sektoriaus, vartotojų teisių organizacijų ir 
mažųjų ir vidutinių įmonių atstovus.

Or. de
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Pakeitimas 40
Bernadette Vergnaud

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 privačiojo 
sektoriaus ir pilietinės visuomenės 
atstovus.

Or. fr

Pakeitimas 41
Bernadette Vergnaud

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 ekonomikos 
sektorių, kuriems kovos su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais klausimas 
aktualus, atstovai, taip pat pilietinės 
visuomenės atstovai, ypač vartotojų 
asociacijos.

Or. fr

Pakeitimas 42
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 43
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Vienodai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, pilietinei visuomenei bei
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip 
pat duomenų apsaugos institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Pakeitimas 44
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 45
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda 
Europos Parlamentui bei Tarybai ir 
pradeda su ta ataskaita susijusias plačias 
suinteresuotųjų šalių konsultacijas.

4. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda 
Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir pradeda su ta ataskaita 
susijusias plačias suinteresuotųjų šalių 
konsultacijas.

Or. lt

Pakeitimas 46
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda 
Europos Parlamentui bei Tarybai ir 
pradeda su ta ataskaita susijusias plačias 
suinteresuotųjų šalių konsultacijas.

4. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda 
Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir pradeda su ta ataskaita 
susijusias plačias suinteresuotųjų šalių 
konsultacijas.

Or. lt
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