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Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey ir Edith Mastenbroek

Pakeitimas 13

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

Pagrindimas
The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions 
from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy. 
Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the 
judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal 
must also be regarded as not expedient.  This House should therefore consider, as has 
happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality 
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principles are respected by this proposed Directive.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Vladimír Remek

Pakeitimas 14

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

Pagrindimas

Kaip nurodyta Senato pirmininko Y. E. M. A. Timmerman-Bucko ir Atstovų rūmų pirmininko 
F. W. Weisglaso 2006 m. liepos 3 d. laiške, skirtame Komisijos nariui F. Frattini, „abeji 
Olandijos Parlamento rūmai mano, kad Bendrijai nėra suteikta kompetencija vykdyti jos 
numatomą veiklą. Nepaisant to, rūmai atliko Komisijos pasiūlymo atitikties subsidiarumo ir 
proporcingumo principams kontrolę. Rūmai nutarė, kad Komisijos pasiūlymas neatitinka šių 
dviejų principų“.

Pasiūlymas dėl direktyvos

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Vladimír Remek

Pakeitimas 15
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) sutinka su Olandijos vyriausybės 
nuomone, išsakyta 2006 m. liepos mėnesį, 
kurioje buvo pabrėžta, kad kovos su 
piratavimu teisinės priemonės jau 
egzistuoja ir ši direktyva, kaip nereikalinga, 
buvo atmesta, taip patvirtinant, jog 
Komisija neturi kompetencijos siūlyti 
direktyvos, kurioje intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimas įtvirtinamas kaip 
nusikaltimas.

Or. it
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Vladimír Remek

Pakeitimas 16
1b konstatuojamoji dalis (nauja)

(1b) sutinka su Olandijos parlamento 
nuomone, kurioje teigiama, jog nėra jokios 
būtinybės priimti tokio pobūdžio direktyvos 
ir kad Komisija pateikia neteisingą 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 
sprendimo, priimto byloje Nr. 176/03, 
aiškinimą, taip išplėsdama savo teisėkūros 
lauką ir kišdamasi į sritį, kuri nepriklauso 
jos kompetencijai. 

Or. it

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 17
8 konstatuojamoji dalis

(8) Reikia numatyti baudžiamųjų tyrimų 
palengvinimo nuostatas. Valstybės narės turi 
leisti intelektinės nuosavybės teisių 
turėtojams ar jų atstovams, taip pat ir 
ekspertams, prisidėti prie bendrų tyrimų 
grupių atliekamų tyrimų. 

(8) Reikia numatyti baudžiamųjų tyrimų 
palengvinimo nuostatas. Valstybės narės turi 
leisti intelektinės nuosavybės teisių 
turėtojams ar jų atstovams prisidėti prie 
bendrų tyrimų grupių atliekamų tyrimų. 

Or. fr

Pagrindimas

Eksperto sąvoka, tiksliai jos neapibrėžus, yra labai nekonkreti. Tiksliau neapibrėžtas jų 
dalyvavimas tyrimuose galėtų bereikalingai užvilkinti šių tyrimų eigą bei ginčų išsprendimą. 
Todėl šią sąvoką geriau būtų išbraukti.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Patrizia Toia

Pakeitimas 18
9 konstatuojamoji dalis

(9) Siekiant palengvinti intelektinės teisės 
pažeidimų baudžiamųjų tyrimų ar 
baudžiamojo persekiojimo vykdymą, jie 
turėtų būti nepriklausomi nuo asmens, 

Išbraukta.
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nukentėjusio nuo pažeidimo, pateikto 
pranešimo ar kaltinimo.

Or. en

Pagrindimas
Institucijoms, tiriančioms baudžiamąsias bylas, neturėtų būti suteikta teisė veikti savo 
iniciatyva, nesant teisių turėtojo pareiškimo; licencijoje įtvirtintos nuostatos nėra viešos ir 
teisių turėtojas turi pamatinę teisę naudotis jomis savo nuožiūra.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 19
9 konstatuojamoji dalis

(9) Siekiant palengvinti intelektinės teisės 
pažeidimų baudžiamųjų tyrimų ar 
baudžiamojo persekiojimo vykdymą, jie 
turėtų būti nepriklausomi nuo asmens, 
nukentėjusio nuo pažeidimo, pateikto 
pranešimo ar kaltinimo.

(9) Valstybės narės turi turėti teisę nustatyti 
arba išsaugoti oficialaus arba privataus 
kaltinimo sistemą. Privataus kaltinimo 
sistemos atveju, institucijos turi informuoti 
teisių turėtoją apie nustatytą galimą jo 
teisių pažeidimą, o esant pagrįstiems 
įtarimams, turi būti numatyta galimybė 
laikinai sulaikyti turtą.

Or. de

Pagrindimas
Komisija siūlo oficialaus kaltinimo sistemą. Tačiau kai kurios valstybės narės turi ir 
privataus kaltinimo sistemą, leidžiančią pradėti baudžiamąjį persekiojimą tais atvejais, 
kuomet civilinės priemonės nėra pakankamos. Turi būti galimybė išsaugoti šias sistemas. 
Kuomet teisėsaugos institucijoms pranešama apie piratavimo atvejus, svarbu, kad apie tai 
būtų pranešta teisių turėtojui ir kad su pažeidimu susijęs turtas būtų laikinai sulaikytas.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 20
9 konstatuojamoji dalis

(9) Siekiant palengvinti intelektinės teisės 
pažeidimų baudžiamųjų tyrimų ar 
baudžiamojo persekiojimo vykdymą, jie 
turėtų būti nepriklausomi nuo asmens, 
nukentėjusio nuo pažeidimo, pateikto 
pranešimo ar kaltinimo.

(9) Siekiant palengvinti intelektinės teisės 
pažeidimų baudžiamųjų tyrimų ar 
baudžiamojo persekiojimo vykdymą, jie 
turėtų būti pradėti ir nesant asmens, 
nukentėjusio nuo pažeidimo, pateikto 
pranešimo ar kaltinimo.
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamos baudžiamojo tyrimo pradėjimo sąlygos, išsaugant siūlomos 
nuostatos lankstumą. Labai svarbu, kad pasikėsinimo į visuomenės sveikatą atveju, kuomet 
nukentėjusysis nenustatytas, baudžiamasis tyrimas galėtų būti pradėtas ir nesant asmens, 
nukentėjusio nuo pažeidimo, pranešimo.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Patrizia Toia

Pakeitimas 21
1 straipsnio 1 dalis

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančios
baudžiamosios priemonės.

Šioje direktyvoje numatomos baudžiamosios 
priemonės, skirtos uždrausti piratavimą, 
kuriuo kėsinamasi į autorių teises, bei 
prekių ženklo klastojimą, padarytą 
komerciniu mastu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos aiškinamojoje dalyje nurodomas tik piratavimas, kuriuo kėsinamasi į autorių
teises, bei prekių ženklo klastojimas. Todėl būtina susiaurinti šių dviejų aspektų taikymo sritį. 
Tai atitinka TRIPS susitarimą, kuris taip pat yra susijęs su „piratavimu, kuriuo kėsinamasi į 
autorių teises“ ir „prekių ženklo klastojimu“.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 22
1 straipsnio 1 dalis

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančios 
baudžiamosios priemonės.

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės 
nuosavybės teisių, kurios susideda iš 
autorių teisių ir gretutinių teisių, duomenų 
bazių „sui generis“ teisės ir teisės į prekių
ženklą, apsaugą užtikrinančios 
baudžiamosios priemonės, išskyrus 
pasikėsinimą į patentų teisę, teises, 
kylančias iš papildomo apsaugos sertifikato 
arba naudingojo modelio.

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Patrizia Toia

Pakeitimas 23
1 straipsnio 2 dalis

Priemonės taikomos intelektinės 
nuosavybės teisėms, numatytoms Bendrijos 
ir (arba) valstybių narių nacionalinės teisės 
aktuose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos aiškinamojoje dalyje nurodomas tik piratavimas, kuriuo kėsinamasi į autorių
teises, bei prekių ženklo klastojimas. Todėl būtina susiaurinti šių dviejų aspektų taikymo sritį. 
Tai atitinka TRIPS susitarimą, kuris taip pat yra susijęs su „piratavimu, kuriuo kėsinamasi į 
autorių teises“ ir „prekių ženklo klastojimu“.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 24
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

Patentams, naudingiesiems modeliams ir 
papildomiems apsaugos sertifikatams ši 
direktyva netaikoma, išskyrus atvejus, 
kuomet yra įrodymų, kad pažeidžiant šias 
teises kėsinamasi ir į viešąją tvarką arba 
saugumą.

Or. it

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Patrizia Toia ir Vladimír Remek

Pakeitimas 25
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

Vadovaujantis Europos Sąjungos 
pasirašyta 2001 m. lapkričio 23 d. Europos 
Tarybos konvencija dėl elektroninių 
nusikaltimų, „intelektinio piratavimo“ 
sąvoka yra susijusi su komercinio pobūdžio 
nusikaltimais, kuriais dėl klastojimo 
padaroma didelė ir reali žala (serijinė 
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nelegali daiktų, imituojančių arba 
kopijuojančių originalą, gamyba).

Or. it

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 26
2 straipsnio pavadinimas

Sąvoka Sąvokos

Or. fr

Pagrindimas

Pageidautina, kad būtų apibrėžta pagrindinė šio pasiūlymo dėl direktyvos taikymo sąvoka 
„klastojimas“. Sankcijų taikymas įmanomas tik tuo atveju, jei yra nustatytas aiškus 
„klastojimo“ sąvokos apibrėžimas, kuris turi apimti visas pasikėsinimo į intelektinės 
nuosavybės teises formas, įskaitant ir padirbtų prekių laikymą.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 27
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „klastojimas“ reiškia:
a) prekių su suklastotu prekių ženklu 
neteisėtas laikymas, importavimas ar
eksportavimas remiantis bet kokia muitų 
tvarka;
b) prekių su suklastotu prekių ženklu 
pateikimas parduoti arba pardavimas;
c) prekių ženklo, kolektyvinio prekių ženklo 
arba kolektyvinio sertifikuoto prekių ženklo 
kopijavimas, imitavimas, naudojimas, 
pridėjimas, pašalinimas, pakeitimas, 
pažeidžiant su jo registravimu susijusias 
teises bei draudimus;
d) sąmoningas gaminio išleidimas arba 
kitos nei prašoma paslaugos suteikimas, 
pasinaudojant registruotu prekių ženklu.
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Or. fr

Pagrindimas

Pageidautina, kad būtų apibrėžta pagrindinė šio pasiūlymo dėl direktyvos taikymo sąvoka 
„klastojimas“. Sankcijų taikymas įmanomas tik tuo atveju, jei yra nustatytas aiškus 
„klastojimo“ sąvokos apibrėžimas, kuris turi apimti visas pasikėsinimo į intelektinės 
nuosavybės teises formas, įskaitant ir padirbtų prekių laikymą.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey ir Edith Mastenbroek

Pakeitimas 28
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „klastojimas“ reiškia
pasikėsinimą, įvykdytą panaudojant turtą, 
tiksliai ir be pakeitimų atitinkantį 
saugomam gaminiui arba prekių ženklui 
būdingus elementus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Patrizia Toia

Pakeitimas 29
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „klastojimas“ reiškia
pasikėsinimą, įvykdytą panaudojant turtą, 
tiksliai ir be pakeitimų atitinkantį 
saugomam gaminiui arba prekių ženklui 
būdingus elementus.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu tiksliai apibrėžti nusikaltimą. Baudžiamosios sankcijos intelektinės nuosavybės 
srityje turi būti taikomos tik akivaizdaus piratavimo atvejais. Ginčytinais atvejais, tarp jų ir 
klausimų, susijusių su apsaugos taikymo apimtimi analogijos srityje, atveju, pakanka civilinės 
teisės sankcijų.
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Patrizia Toia ir Vladimír Remek

Pakeitimas 30
2 straipsnio 1b dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „pažeidimas komerciniu 
mastu“ – tai bet kokia komercinė veikla 
siekiant pelno, dėl kurios teisių turėtojas 
patiria didelę tiesioginę žalą. Ši direktyva 
netaikoma teisėtai įgytų daiktų mainams 
tarp fizinių asmenų, nesiekiant pelno. 

Or. en

Pagrindimas

Terminas „komercinis mastas“ apima įvairius aspektus ir nepakankamai apibrėžia pažeidimo 
sudėties požymius. Pakeitime siūloma sąvoka „komercinė veikla siekiant pelno“. Šis 
pakeitimas yra praktiškai tapatus 6 pakeitimui, pateiktam Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto. Terminas „teisių pažeidimas siekiant pelno“ pakeičiamas „komercinė 
veikla siekiant pelno“. Sąvokos „siekiant“ ir „veikla“ yra būtinos, kadangi siekį galima 
įrodyti tik esant veiklai.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Patrizia Toia

Pakeitimas 31
2 straipsnio 1c dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „piratavimas, kuriuo 
kėsinamasi į autorių teises“ – tai veika, 
atitinkanti visas toliau nurodytas sąlygas:
a) piratinė kopija;
b) komercinė veikla, vykdoma siekiant 
pelno;
c) sukelia didelę tiesioginę žalą teisių 
turėtojui; ir
d) sąmoningas tyčinis autorių teisių 
pažeidimas.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu tiksliai apibrėžti nusikaltimą. Pirmoji sąlyga turi būti „piratinė kopija“. Nesant 
„piratinės kopijos“, pažeidimas nėra piratavimas.
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Patrizia Toia

Pakeitimas 32
2 straipsnio 1d dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „prekių ženklo 
klastojimas“ – tai veika, atitinkanti visas 
toliau nurodytas sąlygas:
a) prekių ženklui tapatus ženklas, kuriuo 
žymimas turtas ar paslaugos, tapačios tam 
turtui ar paslaugoms, kurioms ir buvo 
įregistruotas prekių ženklas;
b) komercinė veikla, vykdoma siekiant 
pelno;
c) sukelia didelę tiesioginę žalą teisių 
turėtojui; ir
d) sąmoningas tyčinis teisių į prekių ženklą 
pažeidimas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 33
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas 
komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas 
įvykdyti pažeidimą, bendrininkavimas ir 
pažeidimo kurstymas būtų laikomi 
baudžiamosios teisės pažeidimais.

Valstybės narės užtikrina, kad tik
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas 
komerciniu mastu, siekiant skatinti 
organizuotą nusikalstamumą ir / arba 
keliantis grėsmę sveikatai ar saugumui, taip 
pat pasikėsinimas įvykdyti pažeidimą, 
bendrininkavimas ir pažeidimo kurstymas 
būtų laikomi baudžiamosios teisės 
pažeidimais.

Or. it

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 34
3 straipsnis
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Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas 
komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas 
įvykdyti pažeidimą, bendrininkavimas ir 
pažeidimo kurstymas būtų laikomi 
baudžiamosios teisės pažeidimais.

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas 
komerciniu mastu, apibrėžiamas kaip 
disponavimas nematerialiuoju turtu 
siekiant pelno, taip pat pasikėsinimas 
įvykdyti pažeidimą, bendrininkavimas ir 
pažeidimo kurstymas būtų laikomi 
baudžiamosios teisės pažeidimais.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 35
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas 
komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas 
įvykdyti pažeidimą, bendrininkavimas ir 
pažeidimo kurstymas būtų laikomi 
baudžiamosios teisės pažeidimais.

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas, 
taip pat pasikėsinimas įvykdyti pažeidimą, 
bendrininkavimas ir pažeidimo kurstymas 
būtų laikomi baudžiamosios teisės 
pažeidimais.

Or. fr

Pagrindimas
Nors TRIPS susitarimo 61 straipsnyje numatomas komercinio masto kriterijus, tyčinis 
pasikėsinimas į intelektinės nuosavybės teisę turi būti baudžiamas neatsižvelgiant į kiekį, 
kuris gali būti sunkinanti, o ne lemianti aplinkybė. Tai sudarytų galimybę bausti vadinamąją
„smulkiąją“ prekybą, kuomet suklastotos prekės įvežamos nedideliais kiekiais, tačiau tai 
kartais, nepriklausomai nuo kiekio, sukelia rimtus padarinius (pvz., suklastoti vaistai). 
Bendrijos teisė turėtų būti griežtesnė nei tarptautinė teisė.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 36
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas 
komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas 
įvykdyti pažeidimą, bendrininkavimas ir 
pažeidimo kurstymas būtų laikomi 
baudžiamosios teisės pažeidimais.

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas 
komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas 
įvykdyti sunkų pažeidimą, 
bendrininkavimas ir tokio pažeidimo 
kurstymas būtų laikomi baudžiamosios 
teisės pažeidimais.
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Or. cs

Pagrindimas
Iš TRIPS susitarimų paimta formuluotė. Pasikėsinimas, bendrininkavimas ir kurstymas 
baudžiami tik sunkaus pažeidimo atvejais.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Patrizia Toia ir Vladimír Remek

Pakeitimas 37
4 straipsnis

1. Už 3 straipsnyje numatytus pažeidimus 
valstybės narės numato šias nuobaudas:

Už 3 straipsnyje numatytus pažeidimus 
valstybės narės numato veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas nuobaudas.

a) laisvės atėmimo bausmes fiziniams 
asmenims;
b) fiziniams ir juridiniams asmenims 
numatomos:
i) baudos,
ii) neteisėtai įgytų objektų, priemonių ir 
gaminių arba šių gaminių vertei lygaus 
turto konfiskavimas.
2. Atitinkamais atvejais už 3 straipsnyje 
minimus pažeidimus valstybės narės 
numato taikyti šias nuobaudas:
a) intelektinės nuosavybės teises 
pažeidžiančio turto sunaikinimas;
b) galutinis arba laikinas visos įmonės, 
kuria buvo pasinaudota nusikaltimo 
padarymui, arba jos dalies uždarymas;
c) nuolatinis arba laikinas draudimas 
verstis komercine veikla;
d) perdavimas teisminei kontrolei;
e) teisminis likvidavimas;
f) draudimas gauti valstybės pagalbą arba 
subsidijas;
g) teismo sprendimų paskelbimas.

Or. en
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Pagrindimas

Smulkus sankcijų aprašymas kelia problemų dėl nacionalinių teisės sistemų įvairovės. 
Formuluotė, atitinkanti 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1383/2003 dėl 
muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam 
tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu 
nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises. Senato pirmininko 
Y. E. M. A. Timmerman-Bucko ir Atstovų rūmų pirmininko F.W. Weisglaso 2006 m. liepos 
3 d. laiške, skirtame Komisijos nariui F. Frattini, pats Olandijos parlamentas siūlo vartoti šią 
formuluotę.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 38
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. Atitinkamais atvejais už 3 straipsnyje 
minimus pažeidimus valstybės narės numato 
taikyti šias nuobaudas:

2. Atitinkamais atvejais, kiek to reikia 
viešajam interesui, už 3 straipsnyje minimus 
pažeidimus valstybės narės numato taikyti 
šias nuobaudas:

Or. cs

Pagrindimas

Kalbama apie pasikėsinimą į pagrindines teises, todėl pageidautina, kad sankcijos būtų 
grindžiamos ir viešuoju interesu.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 39
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) intelektinės nuosavybės teises 
pažeidžiančio turto sunaikinimas;

a) visiškas, užkardantis intelektinės 
nuosavybės teises pažeidžiančio turto 
sunaikinimas, neatlygintinai išsaugant 
įrodomuosius pavyzdžius;

Or. fr

Pagrindimas

Saugumo sumetimais siūlomas greitas ir visiškas intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio 
turto sunaikinimas, išskyrus tyrimui būtinus elementus. Ši priemonė taip pat leidžia išvengti 
didelių saugojimo išlaidų. Turtas gali būti vizualiai užfiksuotas fotografuojant jį sulaikymo 
metu. Prireikus gali būti numatyta, kad turtas sunaikinamas įtariamajam, jei jis nustatytas, 
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sutikus arba jam neprieštaraujant, neatsižvelgiant į tai, ar įtariamasis pripažino savo kaltę.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 40
4 straipsnio 2 dalies ga punktas (naujas)

ga) saugojimo išlaidų apmokėjimas 
klastotojo sąskaita.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip papildoma nuobauda turi būti numatyta galimybė įpareigoti klastotoją apmokėti turto, 
kuris buvo saugomas tyrimo tikslais, saugojimo išlaidas, kadangi šios išlaidos gali būti 
didelės, jei saugomų gaminių kiekis nors ir nedidelis, tačiau jie yra dideli, o tyrimas ilgas.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Patrizia Toia ir Vladimír Remek

Pakeitimas 41
5 straipsnis

1. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, kad užtikrintų, jog už 
Direktyvos .../.../EB 3 straipsnyje minimus 
pažeidimus būtų baudžiama maksimalia ne 
mažesne kaip 4 metų laisvės atėmimo 
bausme, kai šie pažeidimai įvykdomi 
dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 
kaip ji apibrėžiama [....] pamatiniame 
sprendime dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, ir kai šie pažeidimai kelia 
pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

Išbraukta.

2. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad Direktyvos 
…/…/EB 3 straipsnyje minimus pažeidimus 
padarę fiziniai ar juridiniai asmenys būtų 
baudžiami veiksmingomis, proporcingomis 
ir atgrasomomis nuobaudomis. Šios 
nuobaudos gali būti skiriamos pagal 
baudžiamąją teisę arba kitokios:
a) ne mažesnės negu 100 000 eurų už 
lengvesnius pažeidimus;



AM\635907LT.doc 15/24 PE 380.388v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

b) ne mažesnės negu 300 000 eurų už 
1 dalyje minimus pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos jau numatytos 4 straipsnyje.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 42
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, kad užtikrintų, jog už Direktyvos 
.../.../EB 3 straipsnyje minimus pažeidimus 
būtų baudžiama maksimalia ne mažesne 
kaip 4 metų laisvės atėmimo bausme, kai šie 
pažeidimai įvykdomi dalyvaujant 
nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji 
apibrėžiama [....] pamatiniame sprendime 
dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, 
ir kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių 
sveikatai arba saugumui.

1. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, kad užtikrintų, jog už Direktyvos 
.../.../EB 3 straipsnyje minimus pažeidimus 
būtų baudžiama maksimalia ne mažesne 
kaip 4 metų laisvės atėmimo bausme, kai šie 
pažeidimai laikomi sunkiais nusikaltimais, 
ir kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių 
sveikatai arba saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Ribojamasis „organizuoto nusikalstamumo“ kriterijus galėtų sutrukdyti parengti iš tiesų 
veiksmingą baudžiamosios teisės taikymo Europos Sąjungoje tvarkos aprašą. Be to, tai būtų 
naujas dalykas, kurio nėra nacionalinėje valstybių narių teisėje (išskyrus Prancūziją) bei 
PPO TRIPS susitarime. Nėra geresnio baudžiamojo persekiojimo tarptautinės baudžiamosios 
teisės pažeidimų atvejais orientacinių gairių. Šiame pasiūlyme numatytos orientacinės gairės 
bus naudingos tik tuo atveju, jei jos bus taikomos visiems pažeidimams, sukeliantiems teisių 
turėtojams sunkius komercinius padarinius, nepaisant to, ar šie pažeidimai padaryti 
nusikalstamos organizacijos ar ne.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 43
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, kad užtikrintų, jog už Direktyvos 

1. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių, kad užtikrintų, jog už Direktyvos 
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.../.../EB 3 straipsnyje minimus pažeidimus 
būtų baudžiama maksimalia ne mažesne 
kaip 4 metų laisvės atėmimo bausme, kai šie 
pažeidimai įvykdomi dalyvaujant 
nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji 
apibrėžiama [....] pamatiniame sprendime 
dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, ir 
kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių 
sveikatai arba saugumui.

.../.../EB 3 straipsnyje minimus pažeidimus 
būtų baudžiama maksimalia ne mažesne 
kaip 4 metų laisvės atėmimo bausme, kai šie 
pažeidimai įvykdomi dalyvaujant 
nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji 
apibrėžiama [....] pamatiniame sprendime 
dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, 
arba kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių 
sveikatai arba saugumui.

Or. fr

Pagrindimas

Grėsmė žmonių sveikatai arba saugumui neturėtų būti papildomas arba sudedamasis
kriterijus, papildantis dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje; tai turėtų būti gana sunkus 
kriterijus, kad fizinis asmuo, atsakingas už tokią veiką, būtų baudžiamas.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 44
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad Direktyvos …/…/EB 
3 straipsnyje minimus pažeidimus padarę 
fiziniai ar juridiniai asmenys būtų baudžiami 
veiksmingomis, proporcingomis ir 
atgrasomomis nuobaudomis. Šios nuobaudos 
gali būti skiriamos pagal baudžiamąją teisę 
arba kitokios:

2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad Direktyvos …/…/EB 
3 straipsnyje minimus pažeidimus padarę 
fiziniai ar juridiniai asmenys būtų baudžiami 
veiksmingomis, proporcingomis ir 
atgrasomomis nuobaudomis. Šios nuobaudos 
gali būti skiriamos pagal baudžiamąją teisę 
arba kitokios.

a) ne mažesnės negu 100 000 eurų už 
lengvesnius pažeidimus;
b) ne mažesnės negu 300 000 eurų už 
1 dalyje minimus pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse nėra numatyta didžiausia bauda už autorių teisių pažeidimus. 
Baudos turėtų likti neribotos. Kai kuriais piratavimo arba klastojimo atvejais 100 000 eurų 
bauda yra nepakankama. Kadangi juridiniam asmeniui negali būti skirta laisvės atėmimo 
bausmė ir atsižvelgiant į tai, kad finansinės baudos tokiu atveju iš esmės yra vienintelė galima 
baudžiamoji sankcija, baudų dydis neturėtų būti ribojamas. Be to, jei pasiūlyme būtų 
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įtvirtintas reikalavimas dėl baudų dydžių, jame taip pat turėtų būti numatyti mechanizmai, 
kuriais vadovaujantis būtų reikalaujama, kad Europos bendrija arba valstybės narės 
reguliariai persvarstytų šiuos baudų dydžius.

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 45
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad Direktyvos …/…/EB 
3 straipsnyje minimus pažeidimus padarę 
fiziniai ar juridiniai asmenys būtų baudžiami 
veiksmingomis, proporcingomis ir 
atgrasomomis nuobaudomis. Šios nuobaudos 
gali būti skiriamos pagal baudžiamąją teisę 
arba kitokios:

2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad Direktyvos …/…/EB 
3 straipsnyje minimus pažeidimus padarę 
fiziniai ar juridiniai asmenys būtų baudžiami 
veiksmingomis, proporcingomis ir 
atgrasomomis nuobaudomis. Šios nuobaudos 
gali būti skiriamos pagal baudžiamąją teisę 
arba kitokios.

a) ne mažesnės negu 100 000 eurų už 
lengvesnius pažeidimus;

Piniginių sankcijų atvejais, kiekvienos 
valstybės narės teisėjas savo priimtame 
sprendime nustato baudos dydį, 
atsižvelgdamas į padarytą žalą, nusikaltimo 
dalyko vertę arba iš jo gautiną pelną, taip 
pat kaltininko ekonominę padėtį, kurią 
apibūdina jo turtas, pajamos, šeimos teisės 
ir pareigos ir kitos asmeninės aplinkybės.

b) ne mažesnės negu 300 000 eurų už 
1 dalyje minimus pažeidimus.

Or. es

Pagrindimas
Fiksuoto baudos, skiriamos už intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus, dydžio nustatymas, 
kaip tai numatoma šiame straipsnyje, atrodo pernelyg nelankstus ir, be abejonės, sunkiai 
suderinamas su subsidiarumo principu. Pakeitime laikomasi šio principo ir išsaugomas 
tikslas, kurio siekiama pasiūlymu.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 46
5 straipsnio 2 dalies a punktas

a) ne mažesnės negu 100 000 eurų už 
lengvesnius pažeidimus;

a) ne mažesnės negu 300 000 eurų ir ne 
didesnės kaip penkis kartus viršijančios 
klastotojo gautą pelną už lengvesnius 
pažeidimus;
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Or. fr

Pagrindimas
Būtina numatyti labiau atgrasomas baudas bei suderinti jų dydį su pažeidžiamais 
ekonominiais ir finansiniais aspektais. Todėl reikėtų, kad šios baudos būtų proporcingos 
klastotojo gautam pelnui: finansiniame sektoriuje finansinių rinkų valdžios institucijos gali 
skirti baudas, iki dešimties kartų viršijančias gautą pelną. Tai atrodo ganėtinai atgrasomai ir 
gali būti atskaitos taškas.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 47
5 straipsnio 2 dalies b punktas

b) ne mažesnės negu 300 000 eurų už 
1 dalyje minimus pažeidimus.

b) ne mažesnės negu 600 000 eurų ir ne 
didesnės kaip dešimt kartų viršijančios 
klastotojo gautą pelną už lengvesnius 
pažeidimus.

Or. fr

Pagrindimas
Būtina numatyti labiau atgrasomas baudas bei suderinti jų dydį su pastatytais ant kortos 
ekonominiais ir finansiniais aspektais. Todėl reikėtų, kad šios baudos būtų proporcingos 
klastotojo gautam pelnui: finansiniame sektoriuje finansinių rinkų valdžios institucijos gali 
skirti baudas, iki dešimties kartų viršijančias gautą pelną. Tai atrodo ganėtinai atgrasomai ir 
gali būti atskaitos taškas.

Pakeitimą pateikė Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pakeitimas 48
5 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) juridinio asmens atveju, proporcingos 
jo pajamoms.

Or. pl

Pagrindimas
Šioje srityje galima pacituoti Tarybos pamatinio sprendimo dėl baudžiamosios teisės sistemos 
stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę, projekto 6 straipsnio precedentą 
(Tarybos dokumentas ES 9810/05).
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 49
6 straipsnis

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. 
vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 
2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų 
lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų 
fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo 
dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais 
atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti 
dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 
kaip ji apibrėžiama pamatiniame sprendime 
[....] dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, taip pat kai šie pažeidimai 
kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
saugumui.

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. 
vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 
2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų 
lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų 
fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo 
dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais 
atvejais, kai pažeidimai yra priskiriami 
sunkiems nusikaltimams, taip pat kai šie 
pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai 
arba saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Nerimą kelia tai, kad 6 straipsnyje apsiribojama pažeidimais, padarytais dalyvaujant 
„nusikalstamoje organizacijoje“. Šis straipsnis bus veiksmingas tik tuo atveju, jei jis bus 
taikomas visiems pažeidimams, sukeliantiems teisių turėtojams sunkius komercinius
padarinius, nepaisant to, ar šie pažeidimai padaryti nusikalstamos organizacijos ar ne. Todėl 
pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnyje reikia išbraukti nuorodą į „nusikalstamą 
organizaciją“ ir pakeisti ją sąvoka „sunkus nusikaltimas“.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 50
6 straipsnis

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. 
vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 
2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų 
lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų 
fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo 
dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais 
atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti 
dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 

Valstybės narės, gerbdamos pagrindines 
teises, imasi reikalingų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. 
vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 
2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų 
lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų 
fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo 
dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais 
atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti 



PE 380.388v01-00 20/24 AM\635907LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

kaip ji apibrėžiama pamatiniame sprendime 
[....] dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, taip pat kai šie pažeidimai 
kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
saugumui.

dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 
kaip ji apibrėžiama pamatiniame sprendime 
[....] dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, taip pat kai šie pažeidimai 
kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
saugumui.

Or. cs

Pagrindimas

Kalbama apie pasikėsinimą į pagrindines teises, todėl būtina, kad šiais atvejais valstybės 
narės gerbtų pagrindines teises.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Patrizia Toia

Pakeitimas 51
6 straipsnis

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. 
vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 
2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų 
lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų 
fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo 
dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais 
atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti 
dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 
kaip ji apibrėžiama pamatiniame sprendime 
[....] dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, taip pat kai šie pažeidimai 
kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
saugumui.

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. 
vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 
2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų 
lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų 
fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo 
dalis galėtų būti konfiskuojami tais atvejais, 
kai pažeidimai buvo padaryti dalyvaujant 
nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji 
apibrėžiama pamatiniame sprendime [....] 
dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, 
taip pat kai šie pažeidimai kelia pavojų 
žmonių sveikatai arba saugumui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 52
6 straipsnis

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. 
vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. 
vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 
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2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų 
lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų 
fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo 
dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais 
atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti 
dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 
kaip ji apibrėžiama pamatiniame sprendime 
[....] dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, taip pat kai šie pažeidimai 
kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
saugumui.

2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų 
lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto 
konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų 
fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo 
dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais 
atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti 
dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 
kaip ji apibrėžiama pamatiniame sprendime 
[....] dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, arba kai šie pažeidimai 
kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
saugumui.

Or. fr

Pagrindimas

Pageidautina, kad atvejų, kuomet taikomas nuteistam fiziniam ar juridiniam asmeniui 
priklausančio turto konfiskavimas, skaičius būtų praplėstas, vietoj kumuliatyvinės įtvirtinant 
alternatyvią padarytų nusikaltimų formuluotę.

Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni, Patrizia Toia ir Vladimír Remek

Pakeitimas 53
6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
Valstybės narės, taikydamos 
baudžiamąsias, civilines ir procesines 
priemones, užtikrina, kad būtų uždraustas 
ir baudžiamas bet koks piktnaudžiavimas 
grasinimais baudžiamosiomis sankcijomis.
Valstybės narės uždraudžia procedūrinį
piktnaudžiavimą, ypač tais atvejais, kuomet 
baudžiamojo poveikio priemonės yra 
naudojamos siekiant priversti laikytis 
civilinės teisės nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojo galimybės užkirsti kelią pažeidimams tampa dar didesnės, kai už šiuos 
pažeidimus gali būti taikomos baudžiamosios sankcijos. Be to, galima numatyti procedūrinio
piktnaudžiavimo atvejus. Baudžiamųjų sankcijų autorių teisių srityje suderinimas reikalauja 
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ir priešingų priemonių. Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisės reikalauja piktnaudžiavimo 
intelektinės nuosavybės teisėmis prevencijos.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 54
7 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
intelektinės nuosavybės teisių turėtojai arba 
jų atstovai, taip pat ir ekspertai, galėtų 
prisidėti prie bendrų tyrimų grupių 
atliekamų 3 straipsnyje numatytų pažeidimų 
tyrimų.

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
intelektinės nuosavybės teisių turėtojai arba 
jų atstovai galėtų prisidėti prie bendrų 
tyrimų grupių atliekamų 3 straipsnyje 
numatytų pažeidimų tyrimų.

Or. fr

Pagrindimas

Žiūrėti 8 konstatuojamosios dalies pakeitimo dėl ekspertų pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 55
7 straipsnio1a dalis (nauja)

Tuo tikslu intelektinės nuosavybės teisių 
turėtojai gauna informaciją apie tyrimą, 
susijusią su:
– veikos aplinkybėmis bei sulaikymo vieta;
– sulaikytų asmenų skaičiumi;
– susijusių gaminių ar turto skaičiumi.

Or. fr

Pagrindimas

Kalbant apie tyrimus, būtų normalu, kad susiję intelektinės nuosavybės teisių turėtojai gautų 
pagrindinę faktinę informaciją (veika, vieta, sulaikymai, kiekis) ir galėtų veiksmingai bei 
aiškiai prisidėti prie tyrimo.
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Pakeitimą pateikė Umberto Guidoni ir Patrizia Toia

Pakeitimas 56
8 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje 
numatytų pažeidimų tyrimų pradžia arba 
baudžiamasis persekiojimas nepriklausytų 
nuo to, ar asmuo, nukentėjęs nuo 
pažeidimo, pateikė pranešimą ar kaltinimų, 
bent jau tais atvejais, kai pažeidimas 
įvykdytas valstybės narės teritorijoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Institucijoms, tiriančioms baudžiamąsias bylas, neturėtų būti suteikta teisė veikti savo 
iniciatyva, nesant teisių turėtojo pareiškimo; licencijoje įtvirtintos nuostatos nėra viešos ir 
teisių turėtojas turi pamatinę teisę naudotis jomis savo nuožiūra.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 57
8 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje 
numatytų pažeidimų tyrimų pradžia arba 
baudžiamasis persekiojimas nepriklausytų 
nuo to, ar asmuo, nukentėjęs nuo 
pažeidimo, pateikė pranešimą ar kaltinimų, 
bent jau tais atvejais, kai pažeidimas 
įvykdytas valstybės narės teritorijoje.

Tais atvejais, kai valstybė narė nustato, kad 
3 straipsnyje numatytų pažeidimų 
baudžiamasis persekiojimas priklauso nuo 
kaltinimo pateikimo arba asmens, 
nukentėjusio nuo pažeidimo, pareiškimo 
pateikimo, ji imasi reikiamų priemonių, 
kad už tyrimą atsakingos organizacijos ir 
institucijos:
a) informuotų susijusį teisių turėtoją apie 
galimą pažeidimą, įtariant, kad buvo 
padarytas intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimas;
b) esant pakankamai pagrįstiems 
įtarimams, galėtų sulaikyti turtą trims 
darbo dienoms, per kurias būtų 
informuotas teisių turėtojas, ir kad 
pastarasis galėtų pateikti pareiškimą arba 
pradėti baudžiamąjį persekiojimą.
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Or. de

Pagrindimas
Komisija siūlo oficialaus kaltinimo sistemą. Tačiau kai kurios valstybės narės turi ir 
privataus kaltinimo sistemą, leidžiančią pradėti baudžiamąjį persekiojimą tais atvejais, 
kuomet civilinės priemonės nėra pakankamos. Turi būti galimybė išsaugoti šias sistemas. 
Kuomet teisėsaugos institucijoms pranešama apie piratavimo atvejus, svarbu, kad apie tai 
būtų pranešta teisių turėtojui ir kad su pažeidimu susijęs turtas būtų laikinai sulaikytas.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 58
8 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje 
numatytų pažeidimų tyrimų pradžia arba 
baudžiamasis persekiojimas nepriklausytų 
nuo to, ar asmuo, nukentėjęs nuo 
pažeidimo, pateikė pranešimą ar kaltinimų, 
bent jau tais atvejais, kai pažeidimas 
įvykdytas valstybės narės teritorijoje.

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje 
numatytų pažeidimų tyrimas arba 
baudžiamasis persekiojimas galėtų būti 
pradėtas ir nesant asmens, nukentėjusio
nuo pažeidimo, pranešimo ar kaltinimo, 
bent jau tais atvejais, kai pažeidimas 
įvykdytas valstybės narės teritorijoje.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinimas. Žiūrėti 9 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.
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