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Pakeitimas 1
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, kurį numatė 
derybose dėl prekybos susitarimo dėl 
kovos su klastojimu (angl. ACTA) 
dalyvavusios šalys;

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, kurį numatė 
derybose dėl prekybos susitarimo dėl 
kovos su klastojimu (angl. ACTA) 
dalyvavusios šalys; tačiau apgailestauja, 
kad dėl susitarimo Europos Komisija 
derėjosi slaptai, neįtraukdama Europos 
Parlamento ir nesuteikdama jam 
pakankamai informacijos;

Or. en

Pakeitimas 2
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, kurį numatė 
derybose dėl prekybos susitarimo dėl 
kovos su klastojimu (angl. ACTA) 
dalyvavusios šalys;

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, kurį numatė 
derybose dėl prekybos susitarimo dėl 
kovos su klastojimu (angl. ACTA) 
dalyvavusios šalys; tačiau apgailestauja, 
kad Taryba ir Komisija Parlamento 
pakankamai neįtraukė į derybinių 
įgaliojimų apibrėžimo procesą ir 
neužtikrino pakankamo visų diskusijų 
skaidrumo;

Or. en
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Pakeitimas 3
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, kurį numatė 
derybose dėl prekybos susitarimo dėl 
kovos su klastojimu (angl. ACTA) 
dalyvavusios šalys;

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, kurį numatė 
derybose dėl prekybos susitarimo dėl 
kovos su klastojimu (angl. ACTA) 
dalyvavusios šalys; tačiau apgailestauja, 
kad nerasta tinkamos pusiausvyros su 
teisėmis į privatumą ir duomenų apsauga; 
abejoja ACTA naudingumu, nes jį 
pasirašė ribotas skaičius susitariančiųjų 
šalių;

Or. en

Pakeitimas 4
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, kurį numatė 
derybose dėl prekybos susitarimo dėl 
kovos su klastojimu (angl. ACTA) 
dalyvavusios šalys;

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, kurį numatė 
derybose dėl prekybos susitarimo dėl 
kovos su klastojimu (angl. ACTA) 
dalyvavusios šalys; tačiau apgailestauja, 
kad nerasta tinkamos pusiausvyros su 
teisėmis į privatumą ir duomenų apsauga; 
abejoja ACTA naudingumu, nes jį 
pasirašė ribotas skaičius susitariančiųjų 
šalių;

Or. en

Pakeitimas 5
Adam Gierek
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Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, kurį numatė 
derybose dėl prekybos susitarimo dėl 
kovos su klastojimu (angl. ACTA) 
dalyvavusios šalys;

1. palankiai vertina tikslą kovoti su 
suklastotų prekių prekyba, ypač prie ES 
sienų, kurį numatė derybose dėl prekybos 
susitarimo dėl kovos su klastojimu (angl. 
ACTA) dalyvavusios šalys;

Or. en

Pakeitimas 6
Jens Rohde, Daniel Caspary

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pritaria tarptautiniams susitarimams, 
kuriais stiprinamas intelektinės 
nuosavybės teisių laikymasis atsižvelgiant 
į jų svarbą ES ekonomikai ir darbo rinkai, 
nes, remiantis naujausiais EBPO tyrimų1

skaičiavimais, tarptautinis piratavimas ir 
klastojimas per metus sudaro maždaug 
150 mlrd. EUR;
__________________
1 EBPO tyrimas. Fizinių produktų 
klastojimo ir piratavimo mastas. 
Atnaujinta informacija, 2009 m. lapkričio 
mėn. 
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/4408
8872.pdf.

Or. en

Pakeitimas 7
Silvia-Adriana Ţicău



PE487.983v03-00 6/23 AM\900499LT.doc

LT

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad ES autorių teisių teisės 
aktai informacinėje visuomenėje yra vieni 
iš naujausių ir visiškai atitinka 
tarptautinius autorių teisių susitarimus;

Or. ro

Pakeitimas 8
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad ACTA susitarimas apima 
klastojimą, autorinių teisių ir prekyženklių
pažeidimus, todėl taikomas kaip visoms 
sritims tinkama vykdymo priemonė, kuri iš 
tiesų neatitinka specifinių kiekvieno 
sektoriaus poreikių; yra susirūpinęs, kad 
nenustatytos pagrindinių terminų, kuriais 
pagrįsta ACTA susitarimo vykdymo 
sistema, apibrėžtys; baiminasi, kad dėl šios 
priežasties Europos įmonėms ir visų pirma 
MVĮ, technologijų naudotojams ir interneto 
platformų bei paslaugų teikėjams 
sukuriamas teisinis netikrumas;

2. pažymi, kad ACTA apima klastojimą, 
autorių teisių ir prekių ženklų pažeidimus, 
todėl taikomas kaip visoms sritims tinkama 
vykdymo priemonė, kuri iš tiesų neatitinka 
specifinių kiekvieno sektoriaus poreikių; 
yra susirūpinęs, kad nenustatytos 
pagrindinių terminų, kuriais pagrįsta 
ACTA vykdymo sistema, apibrėžtys; 
baiminasi, kad dėl šios priežasties Europos 
įmonėms ir visų pirma MVĮ, technologijų 
naudotojams ir interneto platformų bei 
paslaugų teikėjams sukuriamas teisinis 
netikrumas ir tai gali daryti nepriimtiną 
šalutinį poveikį pagrindinėms asmenų 
teisėms, jeigu ACTA nuostatos nebus 
įgyvendintos tinkamai; šiuo atžvilgiu 
abejoja, ar ACTA numatyta pakankamai 
apsaugos sąlygų, pvz., pakankama 
teisminė apsauga, tinkamas procesas ir 
nekaltumo prezumpcijos principas;

Or. en
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Pakeitimas 9
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad ACTA susitarimas apima 
klastojimą, autorinių teisių ir prekyženklių
pažeidimus, todėl taikomas kaip visoms 
sritims tinkama vykdymo priemonė, kuri iš 
tiesų neatitinka specifinių kiekvieno 
sektoriaus poreikių; yra susirūpinęs, kad 
nenustatytos pagrindinių terminų, kuriais 
pagrįsta ACTA susitarimo vykdymo 
sistema, apibrėžtys; baiminasi, kad dėl šios 
priežasties Europos įmonėms ir visų pirma 
MVĮ, technologijų naudotojams ir interneto 
platformų bei paslaugų teikėjams 
sukuriamas teisinis netikrumas;

2. pažymi, kad ACTA apima klastojimą, 
autorių teisių ir prekių ženklų pažeidimus, 
todėl taikomas kaip visoms sritims tinkama 
vykdymo priemonė, kuri iš tiesų neatitinka 
specifinių kiekvieno sektoriaus poreikių; 
yra susirūpinęs, kad nenustatytos 
pagrindinių terminų, kuriais pagrįsta 
ACTA vykdymo sistema, apibrėžtys; 
baiminasi, kad dėl šios priežasties Europos 
įmonėms ir visų pirma MVĮ, technologijų 
naudotojams ir interneto platformų bei 
paslaugų teikėjams sukuriamas teisinis 
netikrumas ir tai gali daryti nepriimtiną 
šalutinį poveikį pagrindinėms asmenų 
teisėms, jeigu ACTA nuostatos nebus 
įgyvendintos tinkamai; šiuo atžvilgiu 
abejoja, ar ACTA numatyta pakankamai 
apsaugos sąlygų, pvz., pakankama 
teisminė apsauga, tinkamas procesas ir 
nekaltumo prezumpcijos principas;

Or. en

Pakeitimas 10
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad ACTA susitarimas apima 
klastojimą, autorinių teisių ir 
prekyženklių pažeidimus, todėl taikomas 
kaip visoms sritims tinkama vykdymo 
priemonė, kuri iš tiesų neatitinka 
specifinių kiekvieno sektoriaus poreikių; 
yra susirūpinęs, kad nenustatytos 

2. pažymi, kad ACTA vienoje sistemoje 
klaidingai susiejama per daug skirtingų 
intelektinės nuosavybės teisių, fizinėms 
prekėms ir skaitmeninėms paslaugoms 
suteikiant vienodą statusą; yra susirūpinęs, 
kad nenustatytos pagrindinių terminų, 
kuriais pagrįsta ACTA vykdymo sistema, 
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pagrindinių terminų, kuriais pagrįsta 
ACTA susitarimo vykdymo sistema, 
apibrėžtys; baiminasi, kad dėl šios 
priežasties Europos įmonėms ir visų pirma 
MVĮ, technologijų naudotojams ir interneto 
platformų bei paslaugų teikėjams 
sukuriamas teisinis netikrumas;

apibrėžtys; baiminasi, kad dėl šios 
priežasties Europos įmonėms ir visų pirma 
MVĮ, technologijų naudotojams ir interneto 
platformų bei paslaugų teikėjams 
sukuriamas teisinis netikrumas;

Or. en

Pakeitimas 11
Jens Rohde, Daniel Caspary

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad ACTA susitarimas apima 
klastojimą, autorinių teisių ir prekyženklių
pažeidimus, todėl taikomas kaip visoms 
sritims tinkama vykdymo priemonė, kuri 
iš tiesų neatitinka specifinių kiekvieno 
sektoriaus poreikių; yra susirūpinęs, kad 
nenustatytos pagrindinių terminų, kuriais 
pagrįsta ACTA susitarimo vykdymo 
sistema, apibrėžtys; baiminasi, kad dėl 
šios priežasties Europos įmonėms ir visų 
pirma MVĮ, technologijų naudotojams ir 
interneto platformų bei paslaugų teikėjams 
sukuriamas teisinis netikrumas;

2. pažymi, kad ACTA apima klastojimą, 
autorių teisių ir prekių ženklų pažeidimus, 
ir pripažįsta susirūpinimą, kad platesnių 
vykdymo priemonių derinys galėtų geriau 
atitikti kiekvieno sektoriaus poreikius; 
pripažįsta susirūpinimą, kad kai kurios 
pagrindinių terminų, kuriais pagrįsta 
ACTA vykdymo sistema, apibrėžtys gali 
būti nepakankamai tikslios ir lemti teisinį 
netikrumą Europos įmonėms ir visų pirma 
MVĮ, technologijų naudotojams ir interneto 
platformų bei paslaugų teikėjams;

Or. en

Pakeitimas 12
Maria Badia i Cutchet

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad ACTA susitarimas apima 
klastojimą, autorinių teisių ir prekyženklių

2. pažymi, kad ACTA apima klastojimą, 
autorių teisių ir prekių ženklų pažeidimus, 
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pažeidimus, todėl taikomas kaip visoms 
sritims tinkama vykdymo priemonė, kuri iš 
tiesų neatitinka specifinių kiekvieno 
sektoriaus poreikių; yra susirūpinęs, kad 
nenustatytos pagrindinių terminų, kuriais 
pagrįsta ACTA susitarimo vykdymo 
sistema, apibrėžtys; baiminasi, kad dėl šios 
priežasties Europos įmonėms ir visų pirma 
MVĮ, technologijų naudotojams ir interneto 
platformų bei paslaugų teikėjams 
sukuriamas teisinis netikrumas;

todėl taikomas kaip visoms sritims tinkama 
vykdymo priemonė, kuri iš tiesų neatitinka 
specifinių kiekvieno sektoriaus poreikių; 
yra susirūpinęs, kad nenustatytos 
pagrindinių terminų, kuriais pagrįsta 
ACTA vykdymo sistema, apibrėžtys; 
baiminasi, kad dėl šios priežasties Europos 
įmonėms ir visų pirma MVĮ, technologijų 
naudotojams ir interneto platformų bei 
paslaugų teikėjams sukuriamas teisinis 
netikrumas; taip pat pažymi, jog 
deklaruojama, kad ACTA skatinama 
meninė kūryba ir apsaugomi menininkų 
interesai, tačiau atrodo, kad menininkų 
bendruomenė galimos ir įmanomos šio 
susitarimo naudos klausimu itin 
nevieningos nuomonės;

Or. en

Pakeitimas 13
Adam Gierek

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad ACTA susitarimas apima 
klastojimą, autorinių teisių ir prekyženklių
pažeidimus, todėl taikomas kaip visoms 
sritims tinkama vykdymo priemonė, kuri iš 
tiesų neatitinka specifinių kiekvieno 
sektoriaus poreikių; yra susirūpinęs, kad 
nenustatytos pagrindinių terminų, kuriais 
pagrįsta ACTA susitarimo vykdymo 
sistema, apibrėžtys; baiminasi, kad dėl šios 
priežasties Europos įmonėms ir visų pirma 
MVĮ, technologijų naudotojams ir interneto 
platformų bei paslaugų teikėjams 
sukuriamas teisinis netikrumas;

2. pažymi, kad ACTA apima klastojimą, 
autorių teisių ir prekių ženklų pažeidimus, 
todėl taikomas kaip visoms sritims tinkama 
vykdymo priemonė, kuri iš tiesų neatitinka 
specifinių kiekvieno sektoriaus poreikių; 
yra susirūpinęs, kad nenustatytos 
pagrindinių terminų, kuriais pagrįsta 
ACTA vykdymo sistema, apibrėžtys, ypač 
kompiuterių programų ir jų registravimo 
autorių teisių klausimais; baiminasi, kad 
dėl šios priežasties Europos įmonėms ir 
visų pirma MVĮ, technologijų naudotojams 
ir interneto platformų bei paslaugų 
teikėjams sukuriamas teisinis netikrumas;

Or. en
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Pakeitimas 14
Ivailo Kalfin

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad ACTA parengtas 
nepakankamai skaidriai, neatsižvelgiant į 
suinteresuotųjų subjektų nuomones ir 
apeinant teisėtas tarptautines institucijas, 
todėl tekstas turi daug struktūrinių 
trūkumų, prieštarauja interneto erdvėje 
gerai išplėtotai praktikai ir principams;

Or. en

Pakeitimas 15
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad įsigaliojus ACTA Europos 
Parlamentas netektų realios galimybės 
keisti ES intelektinės nuosavybės teisės 
aktus; mano, kad ES, prieš derėdamasi 
dėl šio susitarimo, pirmiausia turėjo 
persvarstyti Direktyvą dėl intelektinės 
nuosavybės teisių gynimo (angl. IPRED) 
ir pritaikyti ES teisę prie interneto 
aplinkos;

Or. en

Pakeitimas 16
Maria Badia i Cutchet

Nuomonės projektas
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Trumpo pagrindimo 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad nepaisant to, kad pagal 
ACTA susitarimą siekiama sustiprinti ES 
pramonę, jis, regis, prieštarauja EP 
skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam 
siekiui padaryti Europą moderniausių 
interneto naujovių vieta, taip pat didelių 
užmojų siekiui remti tinklo neutralumą ir 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

3. pažymi, kad nepaisant to, kad pagal 
ACTA siekiama sustiprinti ES pramonę, 
jis, regis, prieštarauja EP skaitmeninėje 
darbotvarkėje numatytam siekiui padaryti
Europą moderniausių interneto naujovių 
vieta, taip pat didelių užmojų siekiui remti 
tinklo neutralumą ir MVĮ prieigą prie 
skaitmeninės rinkos internete; todėl 
inovacijos yra vertingiausias ES turtas, 
tad jomis remiantis turėtų būti parengta 
visapusiška koncepcija, kad būtų 
sudarytas darnus ir visa apimantis 
modelis, kuriuo būtų paisoma kūrėjų ir 
teisių turėtojų teisių bei sąžiningo atlygio 
principo ir užtikrinama vartotojų bei 
piliečių galimybė patogiai naudotis 
kultūrine medžiaga ir prekėmis;

Or. en

Pakeitimas 17
Adam Gierek

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad nepaisant to, kad pagal
ACTA susitarimą siekiama sustiprinti ES 
pramonę, jis, regis, prieštarauja EP 
skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam 
siekiui padaryti Europą moderniausių 
interneto naujovių vieta, taip pat didelių 
užmojų siekiui remti tinklo neutralumą ir 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

3. pažymi, kad ACTA 27 straipsnis, regis, 
prieštarauja EP skaitmeninėje 
darbotvarkėje numatytam siekiui padaryti 
Europą moderniausių interneto naujovių 
kūrimo vieta, taip pat didelių užmojų 
siekiui remti tinklo neutralumą ir visų 
vartotojų prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

Or. en
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Pakeitimas 18
Jens Rohde, Daniel Caspary

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad nepaisant to, kad pagal 
ACTA susitarimą siekiama sustiprinti ES 
pramonę, jis, regis, prieštarauja EP 
skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam 
siekiui padaryti Europą moderniausių 
interneto naujovių vieta, taip pat didelių 
užmojų siekiui remti tinklo neutralumą ir 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

3. teigiamai vertina, kad pagal ACTA 
siekiama sustiprinti ES pramonę; 
pripažįsta susirūpinimą dėl ACTA 
vykdymo nuostatų ir primena EP 
skaitmeninėje darbotvarkėje numatytą 
siekį padaryti Europą moderniausių 
interneto naujovių vieta, taip pat didelių 
užmojų siekį remti tinklo neutralumą ir 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

Or. en

Pakeitimas 19
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad nepaisant to, kad pagal 
ACTA susitarimą siekiama sustiprinti ES 
pramonę, jis, regis, prieštarauja EP 
skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam 
siekiui padaryti Europą moderniausių 
interneto naujovių vieta, taip pat didelių 
užmojų siekiui remti tinklo neutralumą ir 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

3. pažymi, kad nepaisant Europos 
Komisijos užmojo pasirašant ACTA 
sustiprinti ES pramonę, jis prieštarauja EP 
skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam 
siekiui padaryti Europą moderniausių 
interneto naujovių vieta, taip pat didelių 
užmojų siekiui remti tinklo neutralumą ir 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

Or. en
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Pakeitimas 20
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad nepaisant to, kad pagal 
ACTA susitarimą siekiama sustiprinti ES 
pramonę, jis, regis, prieštarauja EP 
skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam 
siekiui padaryti Europą moderniausių 
interneto naujovių vieta, taip pat didelių 
užmojų siekiui remti tinklo neutralumą ir 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

3. pažymi, kad nepaisant Europos 
Komisijos užmojo pasirašant ACTA 
sustiprinti ES pramonę, jis prieštarauja EP 
skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam 
siekiui padaryti Europą moderniausių 
interneto naujovių vieta, taip pat didelių 
užmojų siekiui remti tinklo neutralumą ir 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

Or. en

Pakeitimas 21
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad nepaisant to, kad pagal 
ACTA susitarimą siekiama sustiprinti ES 
pramonę, jis, regis, prieštarauja EP 
skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam 
siekiui padaryti Europą moderniausių 
interneto naujovių vieta, taip pat didelių 
užmojų siekiui remti tinklo neutralumą ir 
MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos 
internete;

3. apgailestauja, kad nepaisant to, kad 
pagal ACTA siekiama sustiprinti ES 
pramonę, jis prieštarauja EP skaitmeninėje 
darbotvarkėje numatytam siekiui padaryti 
Europą moderniausių interneto naujovių 
vieta, taip pat didelių užmojų siekiui remti 
tinklo neutralumą ir MVĮ prieigą prie 
skaitmeninės rinkos internete;

Or. en

Pakeitimas 22
Francesco De Angelis
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Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad duomenys apie INT 
pažeidimų mastą prieštaringi, nepilni, 
nepakankami bei išsklaidyti ir kad rengiant 
bet kokius papildomus teisėkūros
pasiūlymus būtina atlikti objektyvų, 
nepriklausomą poveikio vertinimą;

4. primena, kad duomenys apie INT 
pažeidimų mastą prieštaringi, neišsamūs, 
nepakankami bei išsklaidyti ir kad rengiant 
bet kokius papildomus pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų būtina 
atlikti objektyvų, nepriklausomą poveikio 
vertinimą; pabrėžia, kad ACTA 
numatytomis nuostatomis gali būti 
trukdoma siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų, ypač raginimo skatinti 
atvirumą ir pasinaudoti kūrybiniu 
Europos potencialu pagal strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą 
„Inovacijų sąjunga“;

Or. en

Pakeitimas 23
Jens Rohde, Daniel Caspary

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad duomenys apie INT 
pažeidimų mastą prieštaringi, nepilni
nepakankami bei išsklaidyti ir kad 
rengiant bet kokius papildomus teisėkūros
pasiūlymus būtina atlikti objektyvų, 
nepriklausomą poveikio vertinimą;

4. primena, jog iš Komisijos metinių 
muitinės ataskaitų matyti, kad nuosekliai 
daugėja konfiskuojamų prekių, kuriomis, 
kaip įtariama, gali būti pažeidžiamos 
intelektinės nuosavybės teisės – tokių 
atvejų nuo 43 500 2009 m. padaugėjo iki 
80 000 2010 m.1; nepaisant to, pripažįsta 
susirūpinimą, kad duomenys apie INT 
pažeidimų mastą neišsamūs ir išsklaidyti; 
pritaria, kad rengiant pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų būtina 
atlikti objektyvius, nepriklausomus
poveikio vertinimus;
__________________
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1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/d
ocuments/customs/customs_controls/counterfeit_p
iracy/statistics/statistics_2010.pdf.

Or. en

Pakeitimas 24
Francesco De Angelis

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad spręsdamas intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų pobūdžio 
klausimus Europos Parlamentas pabrėžė 
proporcingumo principo svarbą1; todėl 
yra susirūpinęs, kad ACTA komerciniu 
mastu padaryti pažeidimai neatskiriami 
nuo privačių vartotojų asmeniniams 
tikslams nesiekiant pelno padarytų 
pažeidimų; be to, mano, kad įsigaliojus 
ACTA EP netektų realios galimybės keisti 
būsimus ES intelektinės nuosavybės teisių 
teisės aktus, o ateinančiais mėnesiais 
numatyta persvarstyti Direktyvą dėl 
intelektinės nuosavybės teisių gynimo 
(angl. IPRED);
__________________
1 IPRED2 – EP pirmasis svarstymas, 
2007 m. balandžio mėn. 2 straipsnio b 
punktas.

Or. en

Pakeitimas 25
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
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Trumpo pagrindimo 4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. reiškia didelį nerimą dėl autorių teisių 
apsaugos įgyvendinimo internetu, ypač 
pareigos taikyti baudžiamąsias sankcijas, 
nenumačius būtinų privaloma tvarka 
taikomų asmeninių vartotojų apsaugos 
nuostatų ir neaiškiai apibrėžus sąvokas, 
ypač komercinio naudojimo sąvoką. 
Pavyzdžiui, 14 straipsnio 2 punkte šalys 
susitaria, kad „šalis gali netaikyti [...] 
nedideliam nekomercinės paskirties 
prekių, esančių asmeniniame keliautojo 
bagaže, kiekiui“, o tai reiškia, kad šalis 
taip pat gali nuspręsti nedideliam šių 
prekių kiekiui susitarimą taikyti, tad kyla 
didelis nerimas dėl galimo laisvo prekių ir 
asmenų judėjimo Europos Sąjungoje 
pažeidimų;

Or. en

Pakeitimas 26
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad reikia ginti ir saugoti 
laisvą ir atvirą internetą ir apsaugoti 
intelektinės nuosavybės teises; pabrėžia, 
kad nuosavybės teisės neprieštarauja 
internetinės ir kitokios informacijos 
laisvei;

Or. en

Pakeitimas 27
Corinne Lepage
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Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. abejoja ACTA veiksmingumu, nes 
susitarimo nepasirašė šalys, kurios yra 
pagrindinis suklastotų prekių šaltinis;

Or. en

Pakeitimas 28
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. reiškia susirūpinimą dėl 27 straipsnio 
1 dalies, kurioje numatytos, tačiau 
neapibrėžtos „skubios taisomosios 
priemonės pažeidimams išvengti“, ir 27 
straipsnio 4 dalies, kurioje numatyta, kad 
susitariančiosios šalies kompetentingos 
institucijos turi teisę „nurodyti interneto 
paslaugų teikėjui skubiai pateikti 
informaciją teisės turėtojui, pagal kurią 
būtų galima nustatyti tariamai pažeidimą 
padariusį abonentą“;

Or. ro

Pakeitimas 29
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Komisiją, remiantis 
objektyviais duomenimis apie autorių 
teisių pažeidimus, kuriuos turi pateikti 



PE487.983v03-00 18/23 AM\900499LT.doc

LT

Komisijos įsteigtas Intelektinės 
nuosavybės teisių centras, parengti 
proporcingą ir gerai suderintą pakeistą 
Direktyvos dėl intelektinės nuosavybės 
teisių gynimo redakciją ir išsiaiškinti, 
kokios naudos duotų sustiprintos 
vartotojų teisės;

Or. en

Pakeitimas 30
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. yra susirūpinęs, kad pagal ACTA tekstą 
neužtikrinama teisinga intelektinės 
nuosavybės teisės ir teisės užsiimti verslu 
pusiausvyra, teisė į asmens duomenų 
apsaugą ir laisvė gauti ar suteikti 
informaciją, t. y. reikalavimas, dėl kurio 
neseniai sprendimą priėmė Europos 
Teisingumo Teismas;

5. yra labai susirūpinęs, kad pagal ACTA 
tekstą neužtikrinama teisinga intelektinės 
nuosavybės teisės ir teisės užsiimti verslu 
pusiausvyra, teisė į asmens duomenų 
apsaugą ir laisvė gauti ar suteikti 
informaciją, t. y. reikalavimas, dėl kurio 
neseniai sprendimą priėmė Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas;

Or. en

Pakeitimas 31
Jens Rohde, Daniel Caspary

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. yra susirūpinęs, kad pagal ACTA tekstą 
neužtikrinama teisinga intelektinės 
nuosavybės teisės ir teisės užsiimti verslu 
pusiausvyra, teisė į asmens duomenų 
apsaugą ir laisvė gauti ar suteikti 
informaciją, t. y. reikalavimas, dėl kurio 
neseniai sprendimą priėmė Europos 

5. mano, kad keletas ACTA nustatytų 
konkrečių pareigų susitariančiosioms 
šalims saugoti pagrindines teises gali būti 
nepakankamai pabrėžtos, ir pripažįsta, 
kad kai kurias ACTA teksto dalis galima 
laikyti turinčiomis poveikį intelektinės 
nuosavybės teisės ir teisės užsiimti verslu 
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Teisingumo Teismas; pusiausvyrai, teisei į asmens duomenų 
apsaugą ir laisvei gauti ar suteikti 
informaciją, t. y. reikalavimui, dėl kurio 
neseniai sprendimą priėmė Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas;

Or. en

Pakeitimas 32
Pilar del Castillo Vera

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia ACTA tekste įtvirtintas 
apsaugos nuostatas, kuriomis 
reikalaujama, kad ACTA numatytos 
procedūros būtų taikomos „taip, kad 
nebūtų kuriama kliūčių teisėtai veiklai, 
įskaitant elektroninę prekybą, ir kad pagal 
tos Šalies teisę būtų užtikrintos 
pagrindinės teises, kaip antai žodžio 
laisvė, teisė į nešališką procesą ir 
privatumo apsauga“; primena, kad 
Europos Parlamento Teisės tarnybos 
nuomonėje SJ-0661/11 daroma išvada, 
kad ACTA nenustatoma pareigų, 
prieštaraujančių pagrindinėms teisėms bei 
esamam ES acquis, ir nereikalaujama 
priimti naujų ES teisės aktų ar iš dalies 
keisti galiojančių;

Or. en

Pakeitimas 33
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
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Trumpo pagrindimo 5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad bet kokios priemonės, 
galinčios netiesiogiai reikšti interneto 
vartotojų elgsenos ir elektroninių ryšių 
stebėjimą dideliu mastu, susijusį su mažo 
masto pažeidimais nesiekiant pelno, būtų 
neproporcingos ir jomis būtų pažeidžiama 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija;

Or. en

Pakeitimas 34
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad bet kokios priemonės, 
galinčios netiesiogiai reikšti interneto 
vartotojų elgsenos ir elektroninių ryšių 
stebėjimą dideliu mastu, susijusį su mažo 
masto pažeidimais nesiekiant pelno, būtų 
neproporcingos ir jomis būtų pažeidžiama 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartija;

Or. en

Pakeitimas 35
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. yra susirūpinęs dėl netikrumo, kaip 
ACTA įgyvendins Komisija ir ES valstybės 



AM\900499LT.doc 21/23 PE487.983v03-00

LT

narės;

Or. en

Pakeitimas 36
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. yra susirūpinęs dėl ACTA 
suderinamumo su ES teisės aktais, ES 
pagrindinėmis teisėmis ir teisėtų 
generinių vaistų prieinamumu;

Or. en

Pakeitimas 37
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad su suklastotų produktų 
pateikimu rinkai neturi būti kovojama 
rizikuojant pažeisti pagrindines Europos 
visuomenės teises;

Or. ro

Pakeitimas 38
Ivailo Kalfin

Nuomonės projektas
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Trumpo pagrindimo 5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno išreikštą 
susirūpinimą dėl duomenų privatumo ir 
pagrindinių teisių apsaugos. Be to, 
pažymi, kad nepakankamas ACTA 
nuostatų aiškumas gali turėti nepriimtiną 
šalutinį poveikį, kuriuo būtų šiurkščiai 
pažeidžiamos pagrindinės asmenų teisės, 
ypač kibernetinėje erdvėje;

Or. en

Pakeitimas 39
Giles Chichester

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. taigi mano, kad būtina paraginti 
Tarptautinės prekybos komitetą nepritarti 
susitarimui.

6. taigi mano, kad būtina paraginti 
Tarptautinės prekybos komitetą sustabdyti 
pasiūlymo nagrinėjimą, kol sprendimą 
priims ES Teisingumo Teismas.

Or. en

Pakeitimas 40
Daniel Caspary

Nuomonės projektas
Trumpo pagrindimo 6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. taigi mano, kad būtina paraginti 
Tarptautinės prekybos komitetą nepritarti 
susitarimui.

6. taigi mano, kad būtina paraginti 
Tarptautinės prekybos komitetą vertinant 
susitarimą atsižvelgti į minėtus nerimą 
keliančius aspektus.
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Or. en

Pakeitimas 41
Daniel Caspary

Nuomonės projektas
Vienintelė dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetas ragina atsakingą Tarptautinės 
prekybos komitetą siūlyti Parlamentui 
nepritarti pasiūlymui.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetas ragina atsakingą Tarptautinės 
prekybos komitetą vertinant susitarimą 
atsižvelgti į minėtus nerimą keliančius 
aspektus.

Or. en


