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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Marakešo sutartyje reikalaujama, kad šalys nustatytų autorių ir gretutinių teisių išimtis arba 

apribojimus aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų 

labui, ir valstybėms, kurios yra šios sutarties šalys, leidžiama tarpvalstybiniu mastu keistis 

specialios formos knygų, įskaitant garso knygas, kopijomis ir kitais spaudiniais. 

Peticijų (PETI) komitetas siūlomą reglamentą vertina palankiai. PETI komitetas nuo 2011 m., 

kai buvo gautos dvi peticijos1, kuriose buvo raginama priimti privalomą sutartį, aktyviai dirbo 

klausimu, susijusiu su sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymu akliems, regos 

sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims. PETI komitetas 

džiaugėsi, kai 2013 m. buvo priimta ir 2016 m. rugsėjo mėn. įsigaliojo Marakešo sutartis. Vis 

dėlto reikia imtis tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga nedelsiant 

įvykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus pagal Marakešo sutartį ir Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių konvenciją (toliau – JTNTK), atsižvelgiant į poveikį, kurį šios sutarties 

įgyvendinimas turi visame pasaulyje, ypač ES lygmeniu, atitinkamiems suinteresuotiesiems 

subjektams.  

Kaip pažymima tyrime dėl Marakešo sutarties, kurį Peticijų komiteto prašymu atliko C 

teminis skyrius2, ir kuris buvo pristatytas per 2016 m. lapkričio 9 d. PETI komiteto seminarą 

dėl negalios, Marakešo sutartis yra didelis laimėjimas kuriant socialinio neįgalumo modelį ir 

tinkamas tarptautinis pasaulinio „knygų bado“ problemos sprendimas. Todėl reikia imtis visų 

reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas greitas ir tinkamas sutarties įgyvendinimas. Be to, 

PETI komitetas paragino3 Europos Sąjungą greitai ratifikuoti Marakešo sutartį, neiškeliant 

sąlygos, kad ratifikavimas turi priklausyti nuo to, ar bus peržiūrima ES teisinė sistema. 

Nuomonės projekte siekiama suderinti reglamente vartojamą terminologiją, kad ji 

visapusiškai atitiktų Marakešo sutartį ir JTNTK. Jame paliekama galimybė išplėsti naudos 

gavėjų sąrašą, o siūlomas reglamentas atnaujinamas atsižvelgiant į visapusišką ES lygmens 

duomenų apsaugos teisinę sistemą. Svarbiausia tai, jog nuomonės projekte siūloma, kad 

valstybės narės nustatytų skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo mechanizmus, kuriuos būtų 

galima taikyti tais atvejais, kai naudos gavėjams kliudoma naudotis leidžiamomis išimtimis.  

PAKEITIMAI 

Peticijų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

                                                 
1 Peticija Nr. 0924/2011 dėl galimybės akliesiems naudotis knygomis ir kitais spaudiniais, kurią pateikė 

Jungtinės Karalystės pilietis Dan Pescod Europos aklųjų sąjungos (EBU) ir Karališkojo nacionalinio aklųjų 

instituto (RNIB) vardu, ir 

Peticija Nr. 0964/2011 dėl galimybės akliesiems ir asmenims, turintiems disleksijos sutrikimą ar kitokią negalią, 

naudotis knygomis, kurią pateikė Austrijos pilietis Michael Kalmar Europos disleksijos asociacijos vardu. 
2 PE 571.387. 
3 2016 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Marakešo sutarties ratifikavimo, remiantis gautomis 

peticijomis, visų pirma Peticija Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP)). 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) akliems, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo negalią 

turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių 

susipažinti su knygomis ir kitais 

spaudiniais. Tarptautiniu lygmeniu 

pripažinta, kad reikia padidinti tiems 

asmenims pasiekiamų prieinamų formų 

kūrinių ir kitų saugomų objektų skaičių ir 

pagerinti jų apyvartą ir sklaidą. 2014 m. 

balandžio 30 d. Sąjungos vardu pasirašyta 

Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų 

susipažinti su paskelbtais kūriniais 

sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo negalią 

turintiems asmenims12 (toliau – Marakešo 

sutartis). Joje reikalaujama, kad 

susitariančiosios šalys nustatytų išimtinių 

autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų 

išimtis ar apribojimus tam tikrų kūrinių ir 

kitų objektų prieinamų formų kopijų 

gamybai, sklaidai ir tarpvalstybiniam 

keitimuisi prieinamos formos kopijomis. 

Marakešo sutarties naudos gavėjai yra akli, 

regos sutrikimų arba suvokimo ar skaitymo 

negalią, įskaitant disleksiją, turintys 

asmenys ir todėl negalintys skaityti 

spausdintų kūrinių iš esmės tokiu pat 

laipsniu, kaip ir tokios negalios neturintys 

asmenys, arba dėl fizinės negalios 

nepajėgūs laikyti ar vartyti knygos arba 

sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip 

to paprastai reikia norint skaityti; 

(1) akliems, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo negalią 

turintiems asmenims tebekyla daug kliūčių 

susipažinti su knygomis ir kitais 

spaudiniais. Tarptautiniu lygmeniu 

pripažinta, kad reikia gerokai padidinti 

tiems asmenims visapusiškai pasiekiamų 

prieinamų formų kūrinių ir kitų saugomų 

objektų skaičių ir iš esmės pagerinti jų 

apyvartą ir sklaidą. 2014 m. balandžio 

30 d. Sąjungos vardu pasirašyta Marakešo 

sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su 

paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, 

regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 

skaitymo negalią turintiems asmenimis 

(toliau – Marakešo sutartis), kurią 

Pasaulinė intelektinės nuosavybės 

organizacija priėmė dar 2013 m. Joje 

reikalaujama, kad susitariančiosios šalys 

nustatytų išimtinių autorių teisių ir 

gretutinių teisių turėtojų išimtis ar 

apribojimus tam tikrų kūrinių ir kitų 

objektų prieinamų formų kopijų gamybai, 

sklaidai ir tarpvalstybiniam keitimuisi 

prieinamos formos kopijomis. Marakešo 

sutarties naudos gavėjai yra akli, regos 

sutrikimų arba suvokimo ar skaitymo 

negalią, įskaitant disleksiją, turintys 

asmenys ir todėl negalintys skaityti 

spausdintų kūrinių iš esmės tokiu pat 

laipsniu, kaip ir tokios negalios neturintys 

asmenys, arba dėl fizinės negalios 

nepajėgūs laikyti ar vartyti knygos arba 

sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip 

to paprastai reikia norint skaityti; 

__________________ __________________ 

12 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 

sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo 

sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su 

paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, 

regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 

12 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 

sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo 

sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su 

paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, 

regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto 
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skaitymo negalią turintiems asmenims 

pasirašymo Europos Sąjungos vardu, OL L 

115, 2014 4 17, p. 1. 

skaitymo negalią turintiems asmenims 

pasirašymo Europos Sąjungos vardu, OL L 

115, 2014 4 17, p. 1. 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Direktyva […] siekiama darniai 

įgyvendinti Sąjungos įsipareigojimus pagal 

Marakešo sutartį, kad naudos gavėjams 

būtų lengviau pasiekti prieinamos formos 

kopijas ir pagerėtų jų apyvarta vidaus 

rinkoje. Direktyva valstybės narės 

įpareigojamos nustatyti privalomą tam 

tikrų Sąjungos teisės aktais suderintų 

teisių, kurios priklauso teisių turėtojams, 

išimtį. Šio reglamento tikslai – įgyvendinti 

Marakešo sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus dėl prieinamos formos 

kopijų eksporto ir importo tarp Sąjungos ir 

prie Marakešo sutarties prisijungusių 

trečiųjų šalių naudos gavėjų labui ir 

nustatyti tokio eksporto ir importo sąlygas. 

Tokių priemonių galima imtis tik Sąjungos 

lygmeniu, nes keitimasis prieinamų formų 

kūriniais ir kitais objektais susijęs su 

intelektinės nuosavybės komerciniais 

aspektais. Reglamentas yra vienintelė 

tinkama priemonė; 

(2) Direktyva […] siekiama darniai 

įgyvendinti Sąjungos įsipareigojimus pagal 

Marakešo sutartį, kad naudos gavėjams 

visose ES valstybėse narėse būtų lengviau 

pasiekti prieinamos formos kopijas ir 

pagerėtų jų apyvarta vidaus rinkoje. 

Direktyva valstybės narės įpareigojamos 

nustatyti privalomą tam tikrų Sąjungos 

teisės aktais suderintų teisių, kurios 

priklauso teisių turėtojams, išimtį. Šio 

reglamento tikslai – įgyvendinti Marakešo 

sutartimi prisiimtus įsipareigojimus dėl 

prieinamos formos kopijų eksporto ir 

importo tarp Sąjungos ir prie Marakešo 

sutarties prisijungusių trečiųjų šalių naudos 

gavėjų labui ir nustatyti tokio eksporto ir 

importo sąlygas. Tokių priemonių galima 

imtis tik Sąjungos lygmeniu, nes keitimasis 

prieinamų formų kūriniais ir kitais 

objektais susijęs su intelektinės nuosavybės 

komerciniais aspektais. Reglamentas yra 

vienintelė tinkama priemonė; 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) reglamentu turėtų būti užtikrinta 

galimybė į trečiąsias šalis, kurios yra 

prisijungusios prie Marakešo sutarties, 

eksportuoti knygų, žurnalų, laikraščių, 

periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir 

kitų spaudinių prieinamos formos kopijas, 

bet kurioje valstybėje narėje pagamintas 

(3) reglamentu turėtų būti užtikrinta 

galimybė į trečiąsias šalis, kurios yra 

prisijungusios prie Marakešo sutarties, 

eksportuoti knygų, žurnalų, laikraščių, 

periodinių leidinių ir kitų tekstų, natų ir 

kitų spaudinių prieinamos formos kopijas, 

bet kurioje valstybėje narėje pagamintas 
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laikantis pagal Direktyvą […] priimtų 

nacionalinių nuostatų. Prieinamos formos 

yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, 

pritaikytos e. knygos, garso knygos ir 

radijo transliacijos. Sąjungoje įsisteigę 

įgaliotieji subjektai prieinamos formos 

kopijas spausdinto teksto skaitymo negalią 

turintiems asmenims arba įgaliotiesiems 

subjektams trečiosiose šalyse turėtų 

platinti, perduoti ar padaryti pasiekiamas 

tik nesiekdami pelno; 

laikantis pagal Direktyvą […] priimtų 

nacionalinių nuostatų. Prieinamos formos 

yra, be kitų, Brailio raštas, stambus šriftas, 

pritaikytos e. knygos, garso knygos ir 

radijo transliacijos. Sąjungoje įsisteigę 

įgaliotieji subjektai prieinamos formos 

kopijas akliems, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo negalią 

turintiems asmenims arba įgaliotiesiems 

subjektams trečiosiose šalyse turėtų 

platinti, perduoti ar padaryti pasiekiamas 

tik nesiekdami pelno; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) šiuo reglamentu taip pat turėtų būti 

leista spausdinto teksto skaitymo negalią 

turinčių asmenų labui iš trečiosios šalies 

importuoti prieinamos formos kopijas, 

pagamintas pagal įgyvendinamą Marakešo 

sutartį, ir Sąjungoje esantiems naudos 

gavėjams bei Sąjungoje įsisteigusiems 

įgaliotiesiems subjektams su jomis 

susipažinti. Tų prieinamos formos kopijų 

apyvarta vidaus rinkoje turėtų būti 

įmanoma tomis pačiomis sąlygomis, kaip 

Sąjungoje pagal Direktyvą [...] pagamintų 

prieinamos formos kopijų apyvarta; 

(4) šiuo reglamentu taip pat turėtų būti 

leista aklų, regos sutrikimų ar kitą 

spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių 

asmenų labui iš trečiosios šalies importuoti 

prieinamos formos kopijas, pagamintas 

pagal įgyvendinamą Marakešo sutartį, ir 

Sąjungoje esantiems naudos gavėjams bei 

Sąjungoje įsisteigusiems įgaliotiesiems 

subjektams su jomis susipažinti. Tų 

prieinamos formos kopijų apyvarta vidaus 

rinkoje turėtų būti įmanoma tomis 

pačiomis sąlygomis, kaip Sąjungoje pagal 

Direktyvą [...] pagamintų prieinamos 

formos kopijų apyvarta; 

 

Pakeitimas   5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) vyriausybės gairės ar geriausia 

praktika, susijusi su prieinamos formos 

kopijų užtikrinimu naudos gavėjams 

sutarties sąlygomis, turėtų būti plėtojamos 

konsultuojantis su įgaliotųjų subjektų, 
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pvz., bibliotekų asociacijų ir bibliotekų 

konsorciumų, atstovų grupėmis, taip pat 

su kitais prieinamos formos kopijų 

gamintojų įgaliotaisiais subjektais ir 

naudotojais bei teisių turėtojais; 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) pagal šį reglamentą tvarkant 

asmens duomenis reikėtų laikytis 

pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų ir 

šeimos gyvenimą ir teisę į asmens 

duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 7 ir 

8 straipsnius, ir nepažeisti Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

95/46/EB13, kuria reglamentuojamas 

asmens duomenų tvarkymas, kurį pagal šį 

reglamentą gali atlikti įgaliotieji subjektai, 

prižiūrint valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms, visų pirma valstybių narių 

paskirtoms viešosioms nepriklausomoms 

institucijoms; 

(6) pagal šį reglamentą tvarkant 

asmens duomenis reikėtų laikytis 

pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų ir 

šeimos gyvenimą ir teisę į asmens 

duomenų apsaugą pagal Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 7 ir 

8 straipsnius, ir nepažeisti Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

95/46/EB13 bei Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/67913a, 

kuriais reglamentuojamas asmens 

duomenų tvarkymas, kurį pagal šį 

reglamentą gali atlikti įgaliotieji subjektai, 

prižiūrint valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms, visų pirma valstybių narių 

paskirtoms viešosioms nepriklausomoms 

institucijoms; 

__________________ __________________ 

13 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 

1995 11 23, p. 31. 

13 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 281, 

1995 11 23, p. 31. 

 13a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). 

 

Pakeitimas   7 



 

PE595.382v02-00 8/13 AD\1115163LT.docx 

LT 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) remiantis Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartija, draudžiama 

visų formų diskriminacija – taip pat ir dėl 

negalios – be to, joje pažymima, kad 

Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų 

teisę naudotis priemonėmis, skirtomis jų 

nepriklausomumui, socialinei ir 

profesinei integracijai bei dalyvavimui 

bendruomenės gyvenime užtikrinti; 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijoje (JTNTK), prie kurios yra 

prisijungusi ES, neįgaliesiems užtikrinama 

teisė susipažinti su informacija ir dalyvauti 

kultūriniame, ekonominiame ir 

socialiniame gyvenime taip pat, kaip ir 

kitiems asmenims. JTNTK reikalaujama, 

kad prie konvencijos prisijungusios šalys, 

vadovaudamosi tarptautine teise, imtųsi 

reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, kad 

intelektinės nuosavybės apsaugos 

įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar 

diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems 

naudotis kultūrine medžiaga; 

(7) Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijoje (JTNTK), prie kurios yra 

prisijungusi ES ir kuri yra privaloma 

Sąjungos valstybėms narėms, 

neįgaliesiems užtikrinama teisė susipažinti 

su informacija ir dalyvauti kultūriniame, 

ekonominiame ir socialiniame gyvenime 

taip pat, kaip ir kitiems asmenims. JTNTK 

reikalaujama, kad prie konvencijos 

prisijungusios šalys, vadovaudamosi 

tarptautine teise, imtųsi reikiamų veiksmų, 

kad užtikrintų, kad intelektinės nuosavybės 

apsaugos įstatymuose nebūtų nepagrįstų ar 

diskriminacinių kliūčių neįgaliesiems 

naudotis kultūrine medžiaga; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) taigi šiame reglamente 

užtikrinamos pagrindinės teisės ir 

(8) taigi šiame reglamente 

užtikrinamos pagrindinės teisės ir 
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laikomasi principų, kurie pripažinti 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje. Šis reglamentas turėtų būti 

aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas 

teises ir principus, 

laikomasi principų, kurie pripažinti 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijoje (JTNTK). Šis 

reglamentas turėtų būti aiškinamas ir 

taikomas atsižvelgiant į tas teises ir 

principus, 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto d a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) neatsižvelgiant į jokią kitą negalią. 

Pagrindimas 

Marakešo sutartyje paliekama galimybė plėsti naudos gavėjų sąrašą – nesvarbu, kokia būtų 

kita negalia. Panašiai ir siūlomos direktyvos 16 konstatuojamojoje dalyje bei 7 straipsnyje 

minima galimybė vėlesniuoju etapu į vidaus rinką įtraukti kitokio pobūdžio negalią. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) prieinamos formos kopija – 

alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio 

ar kito objekto kopija, naudos gavėjui 

suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu 

ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam 

asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat 

paprastai ir patogiai, kaip su juo 

susipažintų regos sutrikimų ar kitos 

2 dalyje nurodytos negalios neturintis 

asmuo; 

3) prieinamos formos kopija – 

alternatyviu būdu ar forma pateikta kūrinio 

ar kito objekto kopija, naudos gavėjui 

suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu 

ar kitu objektu, įskaitant galimybę tam 

asmeniui susipažinti su kūriniu taip pat 

paprastai ir patogiai, kaip su juo 

susipažintų sutrikimų ar kitos 2 dalyje 

nurodytos negalios neturintis asmuo; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4) įgaliotasis subjektas – organizacija, 

kuri vykdydama pagrindinę veiklą ar vieną 

iš pagrindinių veiklų arba su viešuoju 

interesu susijusius uždavinius ir 

nesiekdama pelno teikia naudos gavėjams 

švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar 

susipažinimo su informacija paslaugas. 

4) įgaliotasis subjektas – organizacija, 

kuri, vyriausybei įgaliojus arba 

pripažinus, vykdydama pagrindinę veiklą 

ar vieną iš pagrindinių veiklų arba su 

viešuoju interesu susijusius uždavinius ir 

nesiekdama pelno gali teikti naudos 

gavėjams švietimo, mokymo, adaptuoto 

skaitymo ar susipažinimo su informacija 

paslaugas. 

Pagrindimas 

Marakešo sutarties 2 straipsnyje pateikta įgaliotojo subjekto sąvoka apima vyriausybių 

įgaliotus arba pripažintus subjektus. Įtraukus tokią nuostatą, būtų lengviau identifikuoti ir 

prižiūrėti įgaliotuosius subjektus. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a straipsnis 

 Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomi skundų nagrinėjimo ir žalos 

atlyginimo mechanizmai, kurie būtų 

prieinami naudotojams kilus ginčui dėl 3 

ir 4 straipsniuose nurodytų priemonių 

taikymo. 

Pagrindimas 

Siūlomame reglamente neminimi jokie skundų nagrinėjimo ar žalos atlyginimo mechanizmai, 

kurie turėtų būti taikomi valstybėse narėse tais atvejais, kai naudos gavėjai negali 

pasinaudoti leidžiamomis išimtimis. Parengti tokį mechanizmą būtų labai pravartu siekiant 

užtikrinti veiksmingą šio reglamento nuostatų taikymą. Tai atitinka Marakešo sutarties 

10 straipsnio 1 dalį, kuria remiantis susitariančiosios šalys turi priimti visas priemones, 

būtinas veiksmingam sutarties taikymui užtikrinti. 

 

Pakeitimas   14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybėje narėje įsisteigęs 

įgaliotasis subjektas, kuris atlieka 3 ir 

4 straipsniuose nurodytus veiksmus, 

užtikrina, kad: 

1. Valstybėje narėje įsisteigęs 

įgaliotasis subjektas, kuris atlieka 3 ir 

4 straipsniuose nurodytus veiksmus, 

apibrėžia savo praktiką ir ja vadovaujasi 

siekdamas užtikrinti, kad: 

Pakeitimas   15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės įsipareigoja padėti savo 

įgaliotiesiems subjektams užtikrinti, kad 

informacija apie jų praktiką, 

įgyvendinamą pagal 3 ir 4 straipsnius, 

prireikus būtų prieinama ir įgaliotiesiems 

subjektams dalijantis informacija 

tarpusavyje, ir teikiant informaciją apie jų 

politiką ir praktiką, įskaitant susijusią su 

tarpvalstybiniais prieinamos formos 

kopijų mainais, suinteresuotosioms šalims 

bei visuomenėms atstovams. 

Pakeitimas   16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Įgyvendinant šį reglamentą asmens 

duomenys tvarkomi pagal Direktyvą 

95/46/EB. 

Įgyvendinant šį reglamentą asmens 

duomenys tvarkomi pagal direktyvas 

95/46/EB ir 2002/58/EB bei Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

2016/6791a. 

 __________________ 

 1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos 
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reglamentas), OL L 119, 2016 5 4, p. 1. 

Pakeitimas   17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne anksčiau kaip [per penkerius metus po 

taikymo datos] Komisija atlieka 

reglamento vertinimą ir pateikia 

pagrindines išvadas Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui, jei reikia, 

kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šį 

reglamentą. 

Ne vėliau kaip [per trejus metus po 

taikymo datos] Komisija atlieka 

reglamento vertinimą ir pateikia 

pagrindines išvadas Europos Parlamentui, 

Tarybai ir Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui, jei reikia, 

kartu su pasiūlymais iš dalies pakeisti šį 

reglamentą. 
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