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Pakeitimas 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad dėl suskaidytos interneto 
rinkos, kuriai būdingos technologinės 
kliūtys, sudėtingos licencijavimo 
procedūros, skirtingi mokėjimo metodai, 
valstybių narių kultūrų ir kalbų skirtumai
ir tam tikrų prekėms ir paslaugoms 
taikomų mokesčių skirtumai, būtina taikyti 
skaidrų, lankstų ir suderintą požiūrį 
Europos lygmeniu, kad būtų lengviau 
įgyvendinti siekį sukurti skaitmeninę 
bendrąją rinką; pabrėžia, kad taikant bet 
kurią pasirinktą priemonę turėtų būti 
atsižvelgiama į administracinės naštos ir 
turinio licencijavimo sandorių išlaidų 
sumažinimą; 

1. pripažįsta, kad interneto rinka, kuriai 
būdingos technologinės kliūtys, sudėtingos 
licencijavimo procedūros, skirtingi 
mokėjimo metodai, itin svarbių 
priemonių, pvz., elektroninio parašo, 
sąveikos nebuvimas, tam tikrų prekėms ir 
paslaugoms taikomų mokesčių skirtumai, 
yra suskaidyta; todėl mano, kad iš tiesų 
reikia taikyti skaidrų, lankstų ir suderintą 
požiūrį Europos lygmeniu, kad būtų 
lengviau įgyvendinti siekį sukurti 
skaitmeninę bendrąją rinką; pabrėžia, kad 
taikant bet kurią pasirinktą priemonę turėtų 
būti atsižvelgiama į administracinės naštos 
ir turinio licencijavimo sandorių išlaidų 
sumažinimą; 

Or. en

Pakeitimas 2
Henri Weber

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad dėl suskaidytos interneto 
rinkos, kuriai būdingos technologinės 
kliūtys, sudėtingos licencijavimo 
procedūros, skirtingi mokėjimo metodai, 
valstybių narių kultūrų ir kalbų skirtumai ir 
tam tikrų prekėms ir paslaugoms taikomų 
mokesčių skirtumai, būtina taikyti skaidrų, 
lankstų ir suderintą požiūrį Europos 
lygmeniu, kad būtų lengviau įgyvendinti 
siekį sukurti skaitmeninę bendrąją rinką; 

1. mano, kad dėl suskaidytos interneto 
rinkos, kuriai būdingos technologinės 
kliūtys, sudėtingos licencijavimo 
procedūros, skirtingi mokėjimo metodai, 
valstybių narių kultūrų ir kalbų skirtumai ir 
tam tikrų prekėms ir paslaugoms taikomų 
mokesčių, įskaitant PVM, skirtumai, 
būtina taikyti skaidrų, lankstų ir suderintą 
požiūrį Europos lygmeniu, kad būtų 
lengviau įgyvendinti siekį sukurti 
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pabrėžia, kad taikant bet kurią pasirinktą 
priemonę turėtų būti atsižvelgiama į 
administracinės naštos ir turinio 
licencijavimo sandorių išlaidų sumažinimą;

skaitmeninę bendrąją rinką; pabrėžia, kad 
taikant bet kurią pasirinktą priemonę turėtų 
būti atsižvelgiama į administracinės naštos 
ir turinio licencijavimo sandorių išlaidų 
sumažinimą;

Or. fr

Pakeitimas 3
Jens Rohde

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad piratavimas ir neteisėtas 
garso ir vaizdo bei kitos autorių teisėmis 
saugomos kultūrinės medžiagos 
platinimas internete tęsis, kol Europos 
politikos formuotojai ir pramonė 
prisitaikys prie kintančių aplinkybių ir 
sudarys galimybes sukurti plačiai ir 
lengvai prieinamas teisėtas platformas, 
skirtas užsakomajai kultūrinei medžiagai; 
vis dėlto pripažįsta, kad net ir tada, kai 
esama teisėtų alternatyvų, piratavimo 
problema išlieka, todėl užtikrinant autorių 
teisėmis saugomos kultūrinės medžiagos 
prieinamumą internete reikėtų kartu 
griežtinti autorių teisių įgyvendinimą 
internete, visapusiškai laikantis 
pagrindinių teisių, t. y. informacijos ir 
žodžio laisvės, asmens duomenų apsaugos 
ir teisės į privatų gyvenimą, taip pat 
paprasto perdavimo kanalo principo;

Or. en

Pakeitimas 4
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad vis didesnis poreikis 
formuoti teisėtą ir patrauklią internetinę 
paklausą, skatinti inovacijas ir kartu 
naujų platinimo būdų lankstumą, kad 
būtų sukurtas naujas verslo modelis; 
pabrėžia, kad šie teisėti patrauklūs 
internetiniai pasiūlymai turėtų būti 
grindžiami išsamiu ES lygmens požiūriu, 
įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis; 
šios naujos teisėtos internetinės pasiūlos 
tikslas turėtų būti siekis paskatinti meninę 
kūrybą ir apsaugoti kūrėjų interesus, 
kartu užtikrinti didžiausias įmanomas 
galimybes visuomenei ES naudotis vaizdo 
ir garso kūrinių platinimu internetu;

Or. ro

Pakeitimas 5
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad skaitmeninės paslaugos, 
pvz., srautinio vaizdų siuntimo paslaugos, 
turėtų būti prieinamos visiems ES 
piliečiams bet kurioje valstybėje narėje; 
ragina Komisiją reikalauti, kad Europos 
skaitmeninio turinio įmonės panaikintų 
geografinę kontrolę (pvz., IP adresų 
blokavimą) visoje Sąjungoje ir leistų pirkti 
skaitmenines paslaugas ne kilmės 
valstybėje narėje; prašo Komisijos 
parengti Palydovinio transliavimo ir 
kabelinio perdavimo direktyvos1 taikymo 
skaitmeniniam platinimui tyrimą;
__________________
1 Direktyva 93/83/EEB.
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Or. en

Pakeitimas 6
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad reikėtų supaprastinti 
licencijų teikimo tvarką, kad būtų galima 
visapusiškai pasinaudoti naujomis 
galimybėmis, tuo pačiu užtikrinant 
visiškai proporcingą teisių apsaugos 
sistemą, atsižvelgiant tiek į kūrėjų, tiek ir į 
vartotojų interesus;

Or. lt

Pakeitimas 7
Ivo Belet

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primygtinai reikalauja, kad 
įgyvendinant visas pasiūlytas priemones 
būtų atsižvelgiama į sektoriaus pobūdį ir į 
įvairių suinteresuotųjų subjektų interesus;

Or. en

Pakeitimas 8
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. prašo Komisijos pateikti tyrimą, ar 
tarpusavio pripažinimo principas galėtų 
būti taikomas skaitmeninėms prekėms 
taip pat, kaip jis taikomas fizinėms 
prekėms; mano, kad skaitmeninės prekės 
turėtų būti prieinamos visiems ES 
piliečiams, nesvarbu, kokia jų 
gyvenamosios vietos valstybė narė ar 
kilmės valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad didesnis dėmesys turėtų būti 
skiriamas siekiui didinti internetinių 
platinimo platformų saugumą, įskaitant 
mokėjimus internetu, ir kovai su dideliu 
piratavimo internete garso ir vaizdo 
sektoriuje lygiu, ir siūlo ES lygmeniu 
taikyti visa apimantį požiūrį, kuris reikštų 
glaudesnį teisių turėtojų, internetinių 
platinimo platformų, interneto paslaugų 
teikėjų ir teisminių bei teisėsaugos 
institucijų bendradarbiavimą; 

2. mano, kad didesnis dėmesys turėtų būti 
skiriamas siekiui didinti internetinių 
platinimo platformų saugumą, įskaitant 
mokėjimus internetu, ir ieškoti alternatyvių 
būdų pažeidimams internete garso ir 
vaizdo sektoriuje, ir siūlo ES lygmeniu 
taikyti visa apimantį požiūrį, kuris reikštų 
glaudesnį teisių turėtojų, teisėtų 
internetinių platinimo platformų ir
interneto paslaugų teikėjų 
bendradarbiavimą, kad būtų užtikrinta 
patogi vartotojui ir konkurencinga prieiga 
prie garso ir vaizdo medžiagos; 

Or. en

Pakeitimas 10
Amelia Andersdotter

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad didesnis dėmesys turėtų būti 
skiriamas siekiui didinti internetinių 
platinimo platformų saugumą, įskaitant 
mokėjimus internetu, ir kovai su dideliu 
piratavimo internete garso ir vaizdo 
sektoriuje lygiu, ir siūlo ES lygmeniu 
taikyti visa apimantį požiūrį, kuris reikštų 
glaudesnį teisių turėtojų, internetinių 
platinimo platformų, interneto paslaugų 
teikėjų ir teisminių bei teisėsaugos 
institucijų bendradarbiavimą; 

2. mano, kad didesnis dėmesys turėtų būti 
skiriamas siekiui didinti internetinių 
platinimo platformų saugumą, įskaitant 
mokėjimus internetu, ir siūlo ES lygmeniu 
taikyti visa apimantį požiūrį, kuris reikštų 
glaudesnį teisių turėtojų, internetinių 
platinimo platformų ir interneto paslaugų 
teikėjų bendradarbiavimą, kad būtų 
užtikrinta patogi vartotojui ir 
konkurencinga prieiga prie garso ir 
vaizdo medžiagos; 

Or. en

Pakeitimas 11
Ivo Belet

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad siekiant sukurti tvarią 
garso ir vaizdo kūrinių interneto rinką 
garso ir vaizdo sektoriuje didžiausias 
dėmesys turėtų būti skiriamas kokybiškos 
interneto medžiagos prieinamumui;

Or. en

Pakeitimas 12
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pasisako už tai, kad būtų sukurta 
teisinė sistema, siekiant palengvinti 
nenustatytų autorių teisių kūrinių 
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skaitmeninimą ir tarpvalstybinį platinimą 
skaitmeninėje bendrojoje rinkoje, nes tai 
yra viena svarbiausių užduočių, nurodytų 
Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, 
kuri yra strategijos „Europa 2020“ dalis;

Or. en

Pakeitimas 13
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. primena internetinės bibliotekos 
EUROPEANA svarbą ir mano, kad 
didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas jos 
pasiūlai ir žinomumui valstybėse narėse ir 
kultūros institucijose;

Or. en

Pakeitimas 14
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. prašo atsižvelgti į tinklo neutralumo 
principą, kad būtų panaikinti tam tikro 
turinio, interneto svetainių, platformų, 
technologijų ar komunikacijos priemonių 
apribojimai siekiant apsaugoti visų 
piliečių galimybes gauti garso ir vaizdo 
kūrinius, platinamus internetu, ir 
apsaugoti konkurenciją rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 15
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pabrėžia, kad ES valstybių narių ar 
regionų skaitmeninė atskirtis yra didelė 
skaitmeninės bendrosios rinkos plėtros 
kliūtis; todėl ragina plėsti plačiajuosčio 
interneto prieigą visoje ES, kad būtų
pagerintas interneto paslaugų ir naujų 
technologijų prieinamumas;

Or. en

Pakeitimas 16
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. mano, kad vykdant skaitmeninimą ir 
išsaugant kultūros išteklius bei didinant 
jų prieinamumą sukuriamos didelės 
ekonominės ir socialinės galimybės ir tai 
yra būtina sąlyga siekiant ateityje plėtoti 
Europos kultūrinius ir kūrybinius 
gebėjimus ir užtikrinti jos dalyvavimą 
šiame sektoriuje. Todėl remia 2011 m. 
spalio 27 d. Komisijos rekomendaciją dėl 
kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, 
internetinės prieigos ir skaitmeninio 
išsaugojimo, taip pat pasiūlymą sukurti 
naują priemonių rinkinių šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 17
Maria Badia i Cutchet
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina užtikrinti tinkamą 
atlygį teisių turėtojams už garso ir vaizdo 
medžiagos platinimą internetu, tačiau
mano, kad reikia atlikti nuodugnius 
Europos lygmens tyrimus siekiant 
nustatyti, kur yra problemų, ir rasti aiškias 
bei veiksmingas priemones joms spręsti;

3. primena, kad būtina užtikrinti tinkamą 
atlygį teisių turėtojams už garso ir vaizdo 
medžiagos platinimą internetu, kad būtų 
palengvintos meninės kūrybos sąlygos, ir
mano, kad reikia atlikti nuodugnius 
Europos lygmens tyrimus siekiant 
nustatyti, kur yra problemų, ir rasti aiškias, 
veiksmingas ir tinkamas priemones joms 
spręsti; pabrėžia, kad Vidaus rinkos 
derinimo tarnyba (OHIM) yra 
tinkamiausia ES institucija tokiems 
tyrimams atlikti, nes šiuo tikslu neseniai 
išplėsta jos kompetencija; taip pat mano, 
kad turėtų būti užtikrintos teisių turėtojų 
teisės, vis dėlto, pilietinei visuomenei taip 
pat turėtų būti sudarytos galimybės keistis 
kultūros produktais bei žiniomis ir juos 
platinti internetu;

Or. en

Pakeitimas 18
Henri Weber

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina užtikrinti tinkamą 
atlygį teisių turėtojams už garso ir vaizdo 
medžiagos platinimą internetu, tačiau 
mano, kad reikia atlikti nuodugnius
Europos lygmens tyrimus siekiant 
nustatyti, kur yra problemų, ir rasti 
aiškias bei veiksmingas priemones joms 
spręsti;

3. primena, kad būtina užtikrinti tinkamą 
atlygį teisių turėtojams už garso ir vaizdo 
medžiagos platinimą internetu; teigia, kad, 
nors nuo 2011 m. ši teisė pripažįstama 
Europos lygmeniu, daugumoje valstybių 
narių autoriai negauna jokio atlygio už jų 
kūrinių naudojimą internetu; todėl mano, 
kad reikia su visais sektoriaus veikėjais 
susitarti Europos lygmeniu, siekiant rasti 
tinkamą sprendimą, kad būtų užtikrinta 
teisė gauti tinkamą atlygį, įskaitant 
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kolektyvinio teisių valdymo asociacijų 
renkamus mokesčius;

Or. fr

Pakeitimas 19
Jens Rohde

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina užtikrinti tinkamą 
atlygį teisių turėtojams už garso ir vaizdo 
medžiagos platinimą internetu, tačiau
mano, kad reikia atlikti nuodugnius
Europos lygmens tyrimus siekiant 
nustatyti, kur yra problemų, ir rasti aiškias 
bei veiksmingas priemones joms spręsti;

3. primena, kad būtina užtikrinti 
pusiausvyrą tarp tinkamo atlygio teisių 
turėtojams  ir būtinybės labai 
supaprastinti licencijavimo procedūras, 
taikomas garso ir vaizdo medžiagos 
platinimui internetu; remia tolesnius
Europos lygmens tyrimus, jei ir kai jie 
reikalingi siekiant nustatyti konkrečias 
problemas, su kuriomis Komisija galbūt 
dar nėra gerai susipažinusi, siekiant rasti 
aiškias bei veiksmingas priemones joms 
spręsti;

Or. en

Pakeitimas 20
Ivo Belet

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina užtikrinti tinkamą 
atlygį teisių turėtojams už garso ir vaizdo 
medžiagos platinimą internetu, tačiau 
mano, kad reikia atlikti nuodugnius 
Europos lygmens tyrimus siekiant 
nustatyti, kur yra problemų, ir rasti 
aiškias bei veiksmingas priemones joms 
spręsti;

3. primena, kad būtina užtikrinti tinkamą ir 
sąžiningą atlygį visiems teisių turėtojams 
už garso ir vaizdo medžiagos platinimą 
internetu; ragina Komisiją paskatinti 
vadovaujantis principu „iš apačios į 
viršų“ priimamų sprendimų paiešką 
bendradarbiaujant su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir, jei reikia, 
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parengti ES teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 21
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina užtikrinti tinkamą 
atlygį teisių turėtojams už garso ir vaizdo 
medžiagos platinimą internetu, tačiau 
mano, kad reikia atlikti nuodugnius 
Europos lygmens tyrimus siekiant 
nustatyti, kur yra problemų, ir rasti aiškias 
bei veiksmingas priemones joms spręsti;

3. primena, kad būtina užtikrinti tinkamą 
atlygį teisių turėtojams už garso ir vaizdo 
medžiagos platinimą internetu, tačiau 
mano, kad reikia atlikti nuodugnius 
Europos lygmens tyrimus siekiant 
nustatyti, kur yra problemų, ir rasti aiškias 
bei veiksmingas priemones joms spręsti;
ragina didinti nacionalinio verslo 
konkurencingumą bendrojoje rinkoje ir 
atkurti pusiausvyrą tarp teisių turėtojų ir 
visuomenės;

Or. lt

Pakeitimas 22
Maria Badia i Cutchet

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. šiomis aplinkybėmis siūlo sukurti 
Europos instituciją, kuri valdytų, stebėtų 
kolektyvinio teisių valdymo asociacijas ir 
derintų jų veiklą valstybėse narėse, 
palengvintų kolektyvinio teisių valdymo 
asociacijų bendravimą ir koordinavimą 
siekiant keistis geriausia patirtimi ir 
parengti veiksmingas, vienodas ir skaidres 
gaires Europos lygmeniu, kad būtų 
didinimas garso ir vaizdo produkcijos 

Išbraukta
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prieinamumas;

Or. en

Pakeitimas 23
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. šiomis aplinkybėmis siūlo sukurti 
Europos instituciją, kuri valdytų, stebėtų 
kolektyvinio teisių valdymo asociacijas ir 
derintų jų veiklą valstybėse narėse, 
palengvintų kolektyvinio teisių valdymo 
asociacijų bendravimą ir koordinavimą 
siekiant keistis geriausia patirtimi ir 
parengti veiksmingas, vienodas ir skaidres 
gaires Europos lygmeniu, kad būtų 
didinimas garso ir vaizdo produkcijos 
prieinamumas;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 24
Jens Rohde

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. šiomis aplinkybėmis siūlo sukurti
Europos instituciją, kuri valdytų, stebėtų 
kolektyvinio teisių valdymo asociacijas ir 
derintų jų veiklą valstybėse narėse, 
palengvintų kolektyvinio teisių valdymo 
asociacijų bendravimą ir koordinavimą 
siekiant keistis geriausia patirtimi ir 
parengti veiksmingas, vienodas ir skaidres 
gaires Europos lygmeniu, kad būtų 
didinimas garso ir vaizdo produkcijos

4. šiomis aplinkybėmis siūlo Komisijai 
išnagrinėti pasiūlymą dėl Europos 
centrinės duomenų bazės, kurioje būtų 
kaupiama naujausia informacija apie 
licencijavimo sąlygas, licencijų turėtojus 
ir repertuarą, kad būtų padidintas 
skaidrumas dėl to, i) kas turi tam tikrą 
teisę, ii) kokia sutartinė tvarka taikoma ir 
iii) kokios yra tam tikros garso ir vaizdo 
medžiagos licencijavimo išlaidos; mano, 
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prieinamumas; kad tokia duomenų bazė padėtų didinti 
garso ir vaizdo produkcijos prieinamumą 
ir kad ji potencialiai galėtų tapti pirmuoju 
žingsniu siekiant sukurti bendrą Europos 
kolektyvinių teisių valdymo, stebėsenos ir 
derinimo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 25
Henri Weber

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. šiomis aplinkybėmis siūlo sukurti 
Europos instituciją, kuri valdytų, stebėtų 
kolektyvinio teisių valdymo asociacijas ir 
derintų jų veiklą valstybėse narėse, 
palengvintų kolektyvinio teisių valdymo 
asociacijų bendravimą ir koordinavimą 
siekiant keistis geriausia patirtimi ir 
parengti veiksmingas, vienodas ir skaidres 
gaires Europos lygmeniu, kad būtų 
didinimas garso ir vaizdo produkcijos 
prieinamumas.

4. šiomis aplinkybėmis mano, kad 
parengus pasiūlymą dėl Europos 
Komisijos direktyvos dėl kolektyvinio 
teisių valdymo būtų galima derinti 
skaidrumo ir tinkamo valdymo taisykles; 
taigi siūlo sukurti nacionalines 
institucijas (jeigu jos dar nėra sukurtos), 
kurios prižiūrėtų, ar laikomasi teisės aktų, 
palengvintų bendravimą ir koordinavimą, 
taip pat kolektyvinio autorių teisių 
administravimo asociacijoms būtų 
lengviau keistis geriausia patirtimi 
naudojantis veiksmingomis ir skaidriomis 
gairėmis.

Or. fr

Pakeitimas 26
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. šiomis aplinkybėmis siūlo sukurti
Europos instituciją, kuri valdytų, stebėtų 

4. šiomis aplinkybėmis siūlo sustiprinti 
atsakingą Komisijos padalinį, kuris 
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kolektyvinio teisių valdymo asociacijas ir 
derintų jų veiklą valstybėse narėse, 
palengvintų kolektyvinio teisių valdymo 
asociacijų bendravimą ir koordinavimą 
siekiant keistis geriausia patirtimi ir 
parengti veiksmingas, vienodas ir skaidres 
gaires Europos lygmeniu, kad būtų 
didinimas garso ir vaizdo produkcijos 
prieinamumas.

valdytų, stebėtų kolektyvinio teisių 
valdymo asociacijas ir derintų jų veiklą 
valstybėse narėse, nes tai turėtų 
palengvinti kolektyvinio teisių valdymo 
asociacijų bendravimą ir koordinavimą 
siekiant keistis geriausia patirtimi ir 
parengti veiksmingas, vienodas ir skaidres 
gaires Europos lygmeniu, kad būtų 
didinimas garso ir vaizdo produkcijos 
prieinamumas.

Or. en

Pakeitimas 27
Ivo Belet

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. šiomis aplinkybėmis siūlo sukurti 
Europos instituciją, kuri valdytų, stebėtų
kolektyvinio teisių valdymo asociacijas ir 
derintų jų veiklą valstybėse narėse, 
palengvintų kolektyvinio teisių valdymo 
asociacijų bendravimą ir koordinavimą 
siekiant keistis geriausia patirtimi ir 
parengti veiksmingas, vienodas ir skaidres 
gaires Europos lygmeniu, kad būtų 
didinimas garso ir vaizdo produkcijos 
prieinamumas;

4. skatina taikyti vieno langelio principą 
kolektyvinio teisių valdymo asociacijoms
valstybėse narėse,  nes jis palengvintų 
kolektyvinio teisių valdymo asociacijų 
bendravimą ir koordinavimą siekiant 
keistis geriausia patirtimi, palengvinti 
turinio skaitmeninimą išplečiant 
kolektyvinį licencijavimą, ir parengti 
veiksmingas, vienodas ir skaidres gaires 
Europos lygmeniu, kad būtų didinimas 
garso ir vaizdo produkcijos prieinamumas

Or. en

Pakeitimas 28
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad sparčiai daugėja 
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vartotojų sukurto turinio internete ir kad 
taip didinimas kūrybiškumas; pripažįsta, 
kad šio sektoriaus nauda nuolat didėja; 
pažymi, kad išankstinė tokio naudos 
didėjimo sąlyga yra keitimasis 
informacija, todėl į šį faktą turėtų būti 
atsižvelgta; šiomis aplinkybėmis primena, 
kad autorių teisių apsauga skatina 
investicijas ir turinio rengimą, tačiau kai 
kurios gerai išnagrinėtos išimtys yra taip 
pat būtinos siekiant užtikrinti žinių, 
kūrybos ir inovacijų prieinamumą;

Or. ro

Pakeitimas 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina naują Europos 
Komisijos pasiūlytą programą „Kūrybiška 
Europa“, kurioje pabrėžiama, kad 
platinimas internetu daro didelį teigiamą 
poveikį garso ir vaizdo kūrinių platinimui, 
ypač ieškant naujos publikos Europoje ir 
už jos ribų, ir socialinės sanglaudos 
stiprinimui;

Or. en

Pakeitimas 30
Ivo Belet

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją greičiau parengti 
pasiūlymą dėl Direktyvos dėl kolektyvinio 
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teisių valdymo, kuriame taip pat turėtų 
būti atsižvelgta į garso ir vaizdo sektoriaus 
specifiką;

Or. en

Pakeitimas 31
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia faktą, kad Komisijos 
ataskaitoje dėl Direktyvos 2001/29/EB 
taikymo nustatyti 5, 6 ir 8 straipsnių 
nuostatų įgyvendinimo skirtumai 
valstybėse narėse, todėl valstybių narių 
teismai skirtingai aiškina šias nuostatas ir 
priima skirtingus sprendimus; primena, 
kad šios nuostatos tapo tam tikros teismų 
praktikos dalimi;

Or. ro

Pakeitimas 32
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. prašo Komisijos toliau griežtai 
prižiūrėti, kaip taikoma Direktyva 
2001/29/EB, ir periodiškai informuoti 
Europos Parlamentą bei Tarybą apie 
rezultatus;

Or. ro
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Pakeitimas 33
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina Komisiją pasikonsultavus su 
suinteresuotaisiais subjektais persvarstyti 
Direktyvą 2001/29/EB, kad būtų tiksliau 
suformuluotos 5,6 ir 8 straipsnių 
nuostatos siekiant suderinti Bendrijos 
teisinę sistemą, skirtą autorių teisių 
apsaugai informacinėje visuomenėje;

Or. ro


