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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje yra svarbios 
vidaus rinkos ekonominio gyvenimo vystymuisi;

2. pažymi, kad šioje pirmojoje ataskaitoje dėl Direktyvos 2001/29/EB 5, 6 ir 8 straipsnių 
taikymo nepateikiamas reikšmingas įvertinimas, nes valstybės narės per vėlai perkėlė šią 
direktyvą;

3. pageidauja, kad Komisija turėtų daugiau laiko ir parengtų būsimą turiningesnį perkėlimo 
priemonių ir teismo praktikos paketą;

4. mano, kad ši direktyva turėtų būti taikoma atsižvelgiant į platesnį kontekstą ir ją taikant 
turėtų būti atsižvelgiama į elektroninės prekybos nuostatas, įtvirtintas 2000 m. birželio 
8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje1, į 
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/48/EB dėl 
intelektinės nuosavybės teisių gynimo2 ir į duomenų apsaugos nuostatas, numatytas 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo3;

5. palankiai vertina arbitražu, tarpininkavimu ir savireguliavimu grindžiamą sistemą, 
apimančią įvairius skaitmeninio pasaulio dalyvius;

6. viena vertus, mano, kad švietimas ir suvokimas yra itin svarbūs dalykai, ir, kita vertus, 
ragina Komisiją užtikrinti skaitmeninių teisių valdymo sistemų skaidrumą ir tarpusavio 
sąveiką.

                                               
1 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
2 OL L 157, 2004 4 30, p. 45.
3 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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