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18.11.2015 A8-0317/14 

Pakeitimas 14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AA konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AA. kadangi žalinga mokesčių praktika 

tam tikru mastu gali būti susieta su vienu ar 

keletu iš toliau nurodytų nepageidaujamų 

padarinių: nepakankamu skaidrumu, 

savavališka diskriminacija, konkurencijos 

iškraipymu ir nevienodomis veiklos 

sąlygomis ES vidaus rinkoje bei už jos 

ribų, poveikiu bendrosios rinkos 

vientisumui, mokesčių sistemos 

teisingumu, stabilumu ir teisėtumu, mažiau 

mobilių ekonominių veiksnių didesniu 

apmokestinimu, padidėjusia įvairių formų 

ekonomine nelygybe, nesąžininga 

valstybių konkurencija, mokesčių bazės 

erozija, socialiniu nepasitenkinimu, 

nepasitikėjimu bei demokratijos stoka; 

AA. kadangi žalinga mokesčių praktika 

tam tikru mastu gali būti susieta su vienu ar 

keletu iš toliau nurodytų nepageidaujamų 

padarinių: nepakankamu skaidrumu, 

savavališka diskriminacija, konkurencijos 

iškraipymu ir nevienodomis veiklos 

sąlygomis ES vidaus rinkoje bei už jos 

ribų, poveikiu bendrosios rinkos 

vientisumui, mokesčių sistemos 

teisingumu, stabilumu ir teisėtumu, mažiau 

mobilių ekonominių veiksnių didesniu 

apmokestinimu, padidėjusia ekonomine 

nelygybe, nesąžininga valstybių 

konkurencija, mokesčių bazės erozija, 

socialiniu nepasitenkinimu, nepasitikėjimu 

bei demokratijos stoka; be to, ji gali būti 

dideles pajamas turinčių turtingų asmenų 

mokesčių vengimo priemonė; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Pakeitimas 15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AC konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AC. kadangi Parlamento kompetentingas 

specialusis komitetas, įsteigtas 2015 m. 

vasario 26 d., surengė 13 posėdžių, 

kuriuose išklausė Komisijos pirmininką J. 

C. Junckerį, Komisijos narius M. Vestager 

ir P. Moscovici, Prancūzijos, Vokietijos, 

Italijos, Liuksemburgo ir Ispanijos finansų 

ministrus, EBPO atstovus, taip pat 

informatorius, tiriamosios žurnalistikos 

atstovus, ekspertus, akademinės 

bendruomenės atstovus, daugiašalių 

korporacijų, profesinių asociacijų, 

profesinių sąjungų ir nevyriausybinių 

organizacijų atstovus bei ES nacionalinių 

parlamentų narius (žr. 1 priedą); kadangi 

faktų nustatymo misijų tikslu TAXE 

komiteto delegacijos, siekdamos 

išnagrinėti konkrečius trečiųjų šalių 

aspektus, susijusius su jam suteiktais 

įgaliojimais, aplankė Šveicariją, o taip pat 

aplankė šias valstybes nares: Belgiją, 

Liuksemburgą, Airiją, Nyderlandus ir 

Jungtinę Karalystę; kadangi taip pat buvo 

surengti susitikimai su Gibraltaro ir 

Bermudų vyriausybių atstovais; 

AC. kadangi Parlamento kompetentingas 

specialusis komitetas, įsteigtas 2015 m. 

vasario 26 d., surengė 14 posėdžių, 

kuriuose išklausė Komisijos Pirmininką 

Jeaną Claude'ą Junckerį, už konkurenciją 

atsakingą Komisijos narę Margrethe 

Vestager, už ekonomikos ir finansų 

reikalus, mokesčius ir muitus atsakingą 

Komisijos narį Pierre'ą Moscovici, 

pareigas einantį Tarybos pirmininką 

Pierre'ą Gramegna, Prancūzijos finansų 

ministrą Michelį Sapiną, Vokietijos 

finansų ministrą Wolfgangą Schäuble, 

Italijos finansų ministrą Pier Carlo 

Padoan ir Ispanijos finansų ministrą Luisą 

de Guindosą, EBPO atstovus, taip pat 

informatorius, tiriamosios žurnalistikos 

atstovus, ekspertus, akademinės 

bendruomenės atstovus, daugiašalių 

korporacijų, profesinių asociacijų, 

profesinių sąjungų ir nevyriausybinių 

organizacijų atstovus bei ES nacionalinių 

parlamentų narius (žr. 1 priedą); kadangi 

faktų nustatymo misijų tikslu TAXE 

komiteto delegacijos, siekdamos 

išnagrinėti konkrečius trečiųjų šalių 

aspektus, susijusius su jam suteiktais 

įgaliojimais, aplankė Šveicariją, o taip pat 
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aplankė šias valstybes nares: Belgiją, 

Liuksemburgą, Airiją, Nyderlandus ir 

Jungtinę Karalystę; kadangi taip pat buvo 

surengti susitikimai su Gibraltaro ir 

Bermudų vyriausybių atstovais; kadangi, 

nors visa ši veikla ir suteikė įvairios 

vertingos informacijos apie mokesčių 

sistemas ir praktiką visoje ES, nebuvo 

atsakyta į visus aktualius klausimus, 

įskaitant išlikusį Komisijos Pirmininko 

Jeano Claude'o Junckerio teiginių 

nenuoseklumą dėl ilgą laiką slapto J. 

Krecké pranešimo puslapio; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Pakeitimas 16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AD konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AD. kadangi tam tikrą komiteto darbą 

apsunkino tai, jog kai kurios valstybės 

narės ir Taryba laiku nepateikė atsakymų 

(žr. 2 priedą) ir galiausiai neperdavė visų 

prašomų dokumentų arba davė vien 

mandagų atsakymą, kuriame beveik 

neaptarti esminiai prašymų aspektai; 

kadangi iš septyniolikos pakviestų 

daugiašalių korporacijų (įskaitant apskaitos 

ir mokesčių konsultacijų įmones) 

penkiolika sutiko atvykti į komiteto 

posėdžius (žr. 3 priedą); kadangi Komisija 

taip pat bendradarbiavo ne visapusiškai ir 

atsiuntė visus Elgesio kodekso grupės 

posėdžių dokumentus ir neoficialius 

posėdžių užrašus, siūlydama (dėl kai kurių 

valstybių narių priešiško nusiteikimo) 

taikyti tik riboto konsultavimosi procedūrą; 

kadangi dėl šios priežasties komiteto 

kadenciją reikėjo pratęsti; 

AD. kadangi tam tikrą komiteto darbą 

apsunkino tai, jog kai kurios valstybės 

narės ir Taryba laiku nepateikė atsakymų 

(žr. 2 priedą) ir galiausiai neperdavė visų 

prašomų dokumentų arba davė vien 

mandagų atsakymą, kuriame beveik 

neaptarti esminiai prašymų aspektai; 

kadangi iš septyniolikos pakviestų 

daugiašalių korporacijų (įskaitant apskaitos 

ir mokesčių konsultacijų įmones) 

penkiolika sutiko atvykti į komiteto 

posėdžius (žr. 3 priedą), tačiau 11 iš jų 

atvyko tik pakartotinai paraginus ir 

gerokai spaudžiant; kadangi Komisija taip 

pat bendradarbiavo ne visapusiškai ir 

neatsiuntė visų Elgesio kodekso grupės 

posėdžių dokumentų ir neoficialių 

posėdžių užrašų, taip pat nepateikė 

komitetui savo vidaus tikslams parengtos 

duomenų bazės, kuriame nurodyta visa 

galimai žalinga laikoma mokestinė tvarka 

visoje ES, siūlydama (be kita ko, dėl kai 

kurių valstybių narių priešiško 

nusiteikimo) taikyti tik riboto 

konsultavimosi procedūrą, kurios metu 

didelės esminės informacijos dalies 

turinys buvo visiškai pakeistas; kadangi 

dėl šios priežasties komiteto kadenciją 
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reikėjo vieną kartą pratęsti ir dėl nurodytų 

trūkumų įgaliojimus teks pratęsti dar 

kartą; kadangi galutinis TAXE komiteto 

pranešimas turėtų būti paskelbtas 

kadencijos pabaigoje, siekiant papildyti šį 

tarpinį pranešimą; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Pakeitimas 17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3a. tačiau yra susirūpinęs dėl mokesčių 

administratorių ir privačių korporacijų 

santykių glaudumo kai kuriose valstybėse 

narėse, dėl kurio išankstiniai sprendimai 

ir sankcijos privačioms korporacijoms 

priimami ad hoc, ir jais nesugebama 

apsaugoti viešojo intereso, nes skatinamas 

mokesčių vengimas; pabrėžia, kad reikia 

didinti mokesčių administratorių 

nepriklausomumą nuo bendrovių 

interesų, nesukeliant pavojaus jų 

politiniam ir demokratiniam 

atskaitingumui nacionalinėms 

vyriausybėms ir parlamentams; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Pakeitimas 18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

90 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  90a. šiuo klausimu atkreipia dėmesį į 

pastaruoju metu žiniasklaidoje atskleistą 

informaciją, kad kelios valstybės narės 

aktyviai trukdė žalingos mokesčių 

praktikos ribojimo pažangai Tarybos 

forumuose, visų pirma kalbant apie 

lengvatinį pajamų iš patentų 

apmokestinimą, ir ragina toliau tirti 

politinę atsakomybę už šiuos atvejus, 

įskaitant Euro grupės pirmininko Jeroeno 

Dijsselbloemo ir Europos Komisijos 

Pirmininko Jeano Claude'o Junckerio 

atsakomybę; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Pakeitimas 19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

118 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

118. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir ji bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), iki 

konsolidavimo parengti pereinamojo 

laikotarpio tarpvalstybinio pelno ir 

nuostolių kompensavimo tvarką, kuri 

būtų laikino pobūdžio ir pakankamai 

užtikrintų, jog ja nebus sukurta naujų 

agresyvaus mokesčių planavimo 

galimybių, be to, į visas atitinkamas 

direktyvose toliau įtraukinėti kovos su 

piktnaudžiavimu taisykles; ragina Komisiją 

patikrinti, ar mokesčių ir įmonių teisės 

srities esamos direktyvos ir direktyvų 

projektai yra tinkami, kad būtų 

užtikrinamas veiksmingas apmokestinimas; 

ragina Tarybą pasiruošti skubiai priimti 

šias nuostatas; pabrėžia, kad tam, jog būtų 

pasiektas vienas iš jos tikslų (sumažinti 

biurokratiją), bendra pelno mokesčio bazė 

turėtų būti taikoma kartu įgyvendinant 

bendras apskaitos taisykles ir tinkamai 

suderinant administracinę mokesčių srities 

praktiką; 

118. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir ji bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą) ir į visas 

atitinkamas direktyvas įtraukti tinkamas ir 

veiksmingas kovos su piktnaudžiavimu 

taisykles; ragina Komisiją patikrinti, ar 

mokesčių ir įmonių teisės srities esamos 

direktyvos ir direktyvų projektai yra 

tinkami, kad būtų užtikrinamas 

veiksmingas apmokestinimas; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; pabrėžia, kad tam, jog būtų 

pasiektas vienas iš jos tikslų (sumažinti 

biurokratiją), bendra konsoliduotoji pelno 

mokesčio bazė turėtų būti taikoma kartu 

įgyvendinant bendras apskaitos taisykles ir 

tinkamai suderinant administracinę 

mokesčių srities praktiką; 
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Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Pakeitimas 20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

136 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

136. ragina valstybes nares įgyvendinti 

išsamesnių ataskaitų pagal šalis teikimo 

sistemą jų mokesčių administratoriams, 

remiantis EBPO standartu ir įtraukiant 

išsamesnę informaciją, pavyzdžiui, 

mokesčių deklaracijas ir grupės vidaus 

sandorius; pabrėžia, jog įmonėms teikiant 

kitiems mokesčių administratoriams 

informacija apie mokesčius drauge reikia 

pagerinti ginčų sprendimo sistemą, siekiant 

paaiškinti kiekvienos ginčo šalies 

atitinkamas teises ir išvengti bet kokio 

neigiamo šalutinio poveikio; pabrėžia, kad 

informaciją trečiųjų valstybių mokesčių 

administratoriams reikėtų perduoti tik tais 

atvejais, jei atitinkama šalis yra nustačiusi 

ES arbitražo konvencijos nuostatoms 

lygiavertes nuostatas; taip pat ragina 

parengti suderintus apskaitos standartus, 

kuriuos taikant būtų galima atskleisti 

smulkesnę informaciją apie autorinį 

atlyginimą; 

136. ragina valstybes nares įgyvendinti 

išsamesnių ataskaitų pagal šalis teikimo 

sistemą jų mokesčių administratoriams, 

remiantis EBPO standartu ir įtraukiant 

išsamesnę informaciją, pavyzdžiui, 

mokesčių deklaracijas ir grupės vidaus 

sandorius; pabrėžia, jog įmonėms teikiant 

kitiems mokesčių administratoriams 

informacija apie mokesčius drauge reikia 

pagerinti ginčų sprendimo sistemą, siekiant 

paaiškinti kiekvienos ginčo šalies 

atitinkamas teises ir išvengti bet kokio 

neigiamo šalutinio poveikio; pabrėžia, kad 

informaciją trečiųjų valstybių mokesčių 

administratoriams reikėtų perduoti tik tais 

atvejais, jei atitinkama šalis yra nustačiusi 

ES arbitražo konvencijos nuostatoms 

lygiavertes nuostatas; taip pat ragina 

parengti suderintus apskaitos standartus, 

kuriuos taikant būtų galima atskleisti 

smulkesnę informaciją apie autorinį 

atlyginimą; pabrėžia, kad suderintos ES 

apskaitos taisyklės mokesčių klausimais 

neturėtų remtis tarptautiniais finansinės 

atskaitomybės standartais (TFAS), tačiau 

turėtų būti grindžiamos tikrai ES taisyklių 

rinkiniu, kuriame lankstumo galimybės 

subalansuojamos su galimu neigiamu 

didesnės veiksmų savo nuožiūra laisvės 
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mokesčių mokėtojams poveikiu 

apskaičiuojant pagrindinius duomenis, 

pavyzdžiui, pajamas ir išlaidas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Pakeitimas 21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

143 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

143. ragina Komisiją apsvarstyti įvairias 

priemones, kuriomis būtų galima užtikrinti 

tokią apsaugą nuo nepagrįsto baudžiamojo 

persekiojimo, ekonominių sankcijų ar 

diskriminacijos, tuo pačiu užtikrinant ir 

konfidencialumo bei komercinių paslapčių 

apsaugą; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į 

JAV C. Doddo ir B. Franko aktą, pagal 

kurį informatoriai gauna atlygį už tai, kad 

valdžios institucijoms teikia pirminę 

informaciją, ir yra apsaugomi nuo teisinio 

persekiojimo ir darbo vietų praradimo, 

nepamirštant, kad toks atlygis neturėtų būti 

paskata skelbti konfidencialią verslo 

informaciją; siūlo sukurti nepriklausomą 

ES įstaigą, atsakingą už šios informacijos 

rinkimą, tyrimų vykdymą ir ES lygmens 

bendrąjį atlygio informatoriams fondą, 

siekiant užtikrinti deramos finansinės 

paramos teikimą informatoriams, o ši 

įstaiga būtų finansuojama proporcinga 

susigrąžintų lėšų ar skirtų baudų dalimi; 

laikosi nuomonės, kad apsauga taip pat 

turėtų būti taikoma informatoriams, 

informuojantiems visuomenę, kai į 

pranešimą nacionalinio arba ES lygmens 

kompetentingai institucijai nereaguojama 

per vieną mėnesį; 

143. ragina Komisiją apsvarstyti įvairias 

priemones, kuriomis būtų galima užtikrinti 

tokią apsaugą nuo nepagrįsto baudžiamojo 

persekiojimo, ekonominių sankcijų ar 

diskriminacijos, tuo pačiu užtikrinant ir 

konfidencialumo bei komercinių paslapčių 

apsaugą; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į 

JAV C. Doddo ir B. Franko aktą, pagal 

kurį informatoriai gauna atlygį už tai, kad 

valdžios institucijoms teikia pirminę 

informaciją, ir yra apsaugomi nuo teisinio 

persekiojimo ir darbo vietų praradimo, 

nepamirštant, kad toks atlygis neturėtų būti 

paskata skelbti konfidencialią verslo 

informaciją; siūlo sukurti nepriklausomą 

ES įstaigą, atsakingą už šios informacijos 

rinkimą, tyrimų vykdymą ir ES lygmens 

bendrąjį atlygio informatoriams fondą, 

siekiant užtikrinti deramos finansinės 

paramos teikimą informatoriams, o ši 

įstaiga būtų finansuojama proporcinga 

susigrąžintų lėšų ar skirtų baudų dalimi; 

laikosi nuomonės, kad apsauga taip pat 

turėtų būti taikoma informatoriams, 

informuojantiems visuomenę, kai į 

pranešimą nacionalinio arba ES lygmens 

kompetentingai institucijai nereaguojama 

per vieną mėnesį; primygtinai ragina 
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Komisiją užtikrinti, kad, vadovaujantis šio 

pranešimo rekomendacijomis, 

informatoriai ir žurnalistai būtų 

visapusiškai apsaugoti pagal Komercinių 

paslapčių direktyvą; 

Or. en 

 

 


