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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. pripažįsta, kad intelektinės nuosavybės teisių (INT) užtikrinimas ne tik skatina darbo vietų 

kūrimą ir augimą visoje Sąjungoje, bet ir yra nepaprastai svarbus tinkamam bendrosios 

rinkos veikimui, ypač atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip ES BVP dalis, užimtumas ir 

įvairūs pramonės sektoriai, kuriems INT naudingos ir kurie jomis naudojasi, be to, jis 

atlieka pagrindinį vaidmenį skatinant inovacijas, kūrybiškumą, konkurencingumą ir 

kultūrų įvairovę; 

2. pabrėžia, kad INT – tai ne tik autorių teisės, bet ir, be kita ko, prekių ženklai ir patentai ir 

kad kiekvienos iš šių teisių gyvybiškai svarbios Europos Sąjungos prekių ir paslaugų 

vertei užtikrinti; 

3. teigiamai vertina Komisijos veiksmų planą, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas teisių 

užtikrinimo problemos sprendimui – taip pat ir taikant vadinamąjį pinigų sekimo (angl. 

follow the money) principą, siekiant, kad būtų imamasi veiksmų prieš didžiuosius INT 

pažeidėjus, pirmiausia veikiančius komerciniu mastu, ir kad jie patirtų finansinius 

nuostolius; pabrėžia, kad atsakomybė už INT užtikrinimą pirmiausia tenka valstybių narių 

valdžios institucijoms; 

4. pabrėžia, kad Komisijos veiksmai INT užtikrinimo srityje turi būti derinami su bendrosios 

skaitmeninės rinkos augimu, taip pat kad jais turi būti sprendžiama ir skaitmeninio, ir 

fizinio INT pažeidinėjimo problema; pažymi, kad interneto prekyvietėse, kur valstybių 

narių valdžios institucijų galimybės kontroliuoti pardavimą ribotos, vis dažniau siūlomos 

suklastotos ir pažeidžiant INT pagamintos fizinės prekės bei jomis prekiaujama; pabrėžia, 

kad prekyviečių platformų savininkus būtina įtraukti į bet kokią veiklą, kuria stengiamasi 

užtikrinti INT, įskaitant pastangas šalinti suklastotas prekes ir atimti iš prekiautojų 

suklastotomis prekėmis prieigą prie jų svetainių; 

5. primena, kad nuo 2011 m. gegužės mėn. galioja savanoriškas susitarimo memorandumas 

dėl suklastotų prekių pardavimo internetu, ir ragina Komisiją įvertinti šio susitarimo 

memorandumo įgyvendinimo rezultatus bei apie tai informuoti Parlamentą; 

6. pripažįsta, kad svarbu sudaryti savanoriškus susitarimo memorandumus, kuriuose būtų 

nustatomi griežti principai, patvirtinami suinteresuotųjų šalių dialogo metu, nes tai padės 

apriboti komercinio masto INT pažeidimus interneto aplinkoje, ir tikisi, kad bus 

reguliariai informuojamas apie visų savanoriškų priemonių rezultatus; 

7. pabrėžia, kad būtina nustatyti šių susitarimų taikymo rezultatų gaires siekiant įvertinti jų 

veiksmingumą ir apie tai informuoti ES piliečius; 

8. mano, kad Komisija turėtų apsvarstyti ir esamų iniciatyvų bei galimų ateities priemonių 

veiksmingumą atsižvelgdama į tarpininkų vaidmenį kovojant su INT pažeidimais; 

9. pabrėžia, kad, pirma, prekiaujant prekėmis, pagamintomis pažeidžiant INT, pajamų 
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tiesiogiai netenka teisėtas verslas ir Europos ekonomika, antra, tiesiogiai ir netiesiogiai 

prarandamos darbo vietos, nukenčia reputacija ir išauga INT užtikrinimo išlaidos, kartu ši 

veikla neretai siejama su organizuotu nusikalstamumu, be to, ji kelia potencialią grėsmę ir 

yra potencialus pavojaus vartotojų sveikatai ir saugai šaltinis; atsižvelgdamas į tai 

pabrėžia, kad prekių kokybė ir sauga nėra automatiškai siejama su prekės autentiškumu ir 

kad INT statusas ir galimas jų pažeidimas reglamentuojami kitomis – ne vartojimo prekių 

saugos ir kokybės – taisyklėmis; 

10. giria Komisijos veiksmus vartotojų – ypač jaunesnės kartos vartotojų, kurie nesuvokia 

minėtųjų pažeidimų pasekmių – atžvilgiu, t. y. įgyvendinamas visuomenės informavimo 

kampanijas ir kitas reikiamas priemones, ir ragina Komisiją ir valstybes nares toliau 

plėtoti konkrečiai auditorijai ir atitinkamoms rinkoms skirtą informavimo veiklą, pvz., 

parengiant interneto sistemą vartotojams įspėti; ypač palankiai vertina Vidaus rinkos 

derinimo tarnyboje (prekių ženklai ir dizainas) (VRDT) veikiančios observatorijos 

pastangas, kuriomis siekiama išsamiau informuoti vartotojus apie prekių, gaminamų 

paisant INT, pasirinkimo naudą ir palengvinti prieigą prie tokių prekių; 

11. tuo pat metu mano, jog vartotojai turėtų būti labiau pajėgūs atpažinti siūlomas prekes, 

pagamintas pažeidžiant INT, kad galėtų apsispręsti konkrečios prekės nepirkti; 

apgailestauja, kad Komisijos veiksmų planas neapima veiksmų, skirtų vartotojų gebėjimui 

atpažinti prekes ir turinį, kuriais pažeidžiamos INT, stiprinti, ir ragina Komisiją toliau 

svarstyti galimybę sukurti specialias priemones, ypač reikalingas keistis geriausia 

praktika; 

12. prašo valstybių narių valdžios institucijų užtikrinti, kad prekės, pagamintos pažeidžiant 

INT ir keliančios grėsmę saugumui, būtų minimos skubaus įspėjimo apie pavojingas 

vartojimo prekes sistemos (RAPEX) pranešimuose, nesvarbu, ar konkrečioje valstybėje 

narėje jos parduodamos teisėtai; 

13. tikisi iki 2015 m. pabaigos gauti informaciją apie esamas nacionalines iniciatyvas, 

kuriomis sprendžiamas intelektinės nuosavybės (IN) užtikrinimo civiline tvarka MVĮ 

atžvilgiu klausimas; teigiamai vertina netrukus pasirodysiančią žaliąją knygą dėl 

būtinybės Sąjungai imtis veiksmų ateityje remiantis geriausia praktika, randama 

įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu finansuojamas schemas, kuriomis MVĮ padedama 

užsitikrinti savo INT; ragina Komisiją atsižvelgti į MVĮ rengiant teisės aktus ir pakartoja, 

kad visais atvejais turėtų būti taikomas principas „Visų pirma galvokime apie mažuosius“; 

14. pabrėžia, kad MVĮ nepaprastai svarbios aiškios ir lengvai administruojamos jų INT 

užtikrinimo sistemos; 

15. prašo sukurti tarpininkavimo paslaugas ir kitas alternatyvaus ginčų sprendimo sistemas 

INT srityje, ypač skirtas MVĮ; 

16. teigiamai vertina Komisijos pasiūlytą žaliąją knygą dėl konsultavimosi su 

suinteresuotosiomis šalimis pinigų grąžinimo ir susijusių schemų poveikio siekiant kovoti 

su komercinio masto IN pažeidimais ir įvertinti būtinybę imtis konkretesnių veiksmų šioje 

srityje, susijusių su veikla interneto ir ne interneto aplinkoje; mano, kad, ES mastu 

pradėjus taikyti teisę susigrąžinti pinigus už netyčia įsigytas suklastotas prekes, vartotojai 

pajustų teigiamą poveikį, o prekiautojai būtų paskatinti patikrinti prekes prieš siūlant jas 
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įsigyti; 

17. palankiai vertina tai, kad ypatingas dėmesys veiksmų plane skiriamas bendradarbiavimo 

su valstybėmis narėmis, informacijos ir geriausios praktikos mainų bei veiksmų, susijusių 

su INT užtikrinimu tarpvalstybiniu lygmeniu, koordinavimo svarbai; teigiamai vertina tai, 

kad sukurta valstybių narių ekspertų IN užtikrinimo klausimu grupė, nes geriausios 

praktikos mainai padės vystyti politiką ir įgyvendinti veiksmų planą remiantis 

nacionaliniu lygmeniu ir dalyvaujant observatorijai parengtais duomenimis ir tyrimais; 

18. pažymi, kad nepaprastai svarbūs mokymai, kuriais būtų skatinama užtikrinti INT 

įvairiuose sektoriuose nacionaliniu lygmeniu, taip pat labai svarbus vaidmuo, kurį 

padedant apmokyti valstybių narių valdžios institucijų atstovus ir keistis geriausia praktika 

atliks VRDT veikianti observatorija, ypač reklamuodama skaitmeniniu būdu prieinamas 

kampanijas už palankią kainą ir koordinuodama jas su reikiamomis agentūromis ir 

įstaigomis; 

19. pabrėžia, kad VRDT pareiga, t. y. iš sektoriaus gauti duomenis, kuriais fiksuojami INT 

pažeidimai, ir rinkti patikimus duomenis apie tikrąjį pažeidimų poveikį ekonominės 

veiklos vykdytojams bei atlikti jo analizę, turėtų būti įtraukta į dešimties punktų veiksmų 

planą ir tolesnių veiksmų, vykdomų įvairiuose labiausiai nukentėjusiuose sektoriuose, 

pagrindą; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją tobulinti VRDT sukurtą duomenų bazę 

ACIST, kad būtų teikiama informacija apie klastotojus ir užtikrinama, jog suklastotų 

prekių neįsigytų perkančiosios organizacijos; 

20. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti prasmingą INT užtikrinimą, turėtų būti prieinama ir 

gaunama visa informacija apie su kiekvienu atveju susijusių INT tipą (pvz., ar tai patentas, 

ar prekės ženklas, ar autorių teisės), šių teisių galiojimo statusą ir savininkų tapatybę, 

įskaitant metaduomenis skaitmeninių bylų atveju; 

21. pabrėžia, kad gyvybiškai svarbų vaidmenį įsigydamos ir pirkdamos prekes atlieka visų 

lygmenų, įskaitant vietos, regioninį ir nacionalinį, valdžios institucijos, ir teigiamai vertina 

Komisijos norą parengti, reklamuoti ir paskelbti geriausios praktikos vadovą siekiant, kad 

suklastotų prekių įsigijimo išvengtų visų lygmenų veikiančios valdžios institucijos; 

22. be to, atkreipia dėmesį į pasiūlymą rengti įtraukias konsultacijas su suinteresuotosiomis 

šalimis dėl ES deramo patikrinimo sistemos taikymo visoje tiekimo grandinėje – taip pat 

ir mokėjimo paslaugų teikėjams – siekiant užkirsti kelią IN pažeidimams, ir ragina 

kasmet, o ne kas dvejus metus pateikti Parlamentui konsultacijų ir savanoriškos ES 

deramo patikrinimo sistemos taikymo rezultatus; 

23. palankiai vertina bet kokius potencialius veiksmus, susijusius su deramo patikrinimo 

sistemos taikymu visoje tiekimo grandinėje, kuriais būtų ribojamas prekių, pagamintų 

pažeidžiant IN principus, kiekis; pabrėžia, kad tokie veiksmai turi būti tikslingi, juos 

vykdant papildoma administracine našta neturi būti apkraunamas statistinis prekiautojas ir 

jie turi būti lankstūs, nes IN nuostatų pažeidėjai, siekdami išvengti kontrolės, vienas 

prekes keičia kitomis; 

24. ragina Komisiją užtikrinti, kad visos konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis būtų 

skaidrios ir vyktų laiku, taip pat kad konsultacijų rezultatai būtų analizuojami tiek 
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kiekybiniu, tiek kokybiniu požiūriu ir su jais būtų supažindintos suinteresuotosios šalys, 

įskaitant Parlamentą ir kitas ES institucijas; 

25. prašo Komisijos pateikti būtinus su suinteresuotosiomis šalimis suderintus pasiūlymus, jei 

paskelbus pirmąją ataskaitą „Intelektinė nuosavybė ES ekonomikos kontekste“, kuri turėtų 

pasirodyti kasmet, būtų nustatyta, kad savanoriškos priemonės neveiksmingos; 

26. pabrėžia, kad visi su INT susiję teisės aktai turi atspindėti skaitmeninės eros raidą, 

atsižvelgiant į interneto aplinką ir įvairias platinimo priemones, užtikrinant subalansuotą 

požiūrį, kuriuo būtų atstovaujama visų susijusių suinteresuotųjų šalių, ypač vartotojų, 

interesams bei jų teisei į prieigą prie turinio, kartu Europoje skatinant menininkus, kūrėjus 

ir inovacijas; 

27. laikosi nuomonės, kad užtikrinant INT turėtų būti visapusiškai paisoma proporcingumo 

principo, garantuojama turinio savininkų ir naudotojų teisių pusiausvyra, o tai turi būti 

visapusiškai atitikti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatas ir duomenų 

apsaugos taisykles, ypač susijusias su asmens duomenų apsauga, teise į privatų gyvenimą 

ir teise kreiptis į teismą. 
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