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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Teisingumo Teismui neseniai priėmus sprendimą dėl bylos C-176/03 Komisija siūlo 
direktyvą dėl baudžiamųjų priemonių ir intelektinės nuosavybės teisių (INT) pagal Sutarties 
95 straipsnį. 

Nepažeidžiant Teisės reikalų komiteto kompetencijos reikėtų pažymėti, kad kyla didelių 
abejonių dėl Europos Komisijos komunikate COM(2005)583 išdėstyto teismo sprendimo 
plačios interpretacijos,  taigi, dėl pasiūlymo teisinio pagrindo.

Kalbant apie Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto kompetencijai 
priklausančius klausimus, turi būti svarstomi šie aspektai:
a) direktyvos taikymo sritis,
b) sąvokos „komercinis mastas“ apibrėžimas,
c) sąvokos „tyčinis intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas“ apibrėžimas,
d) bendrininkavimo ir kurstomosios veiklos baudžiamumo nustatymas;
e) bendros tyrimų grupės,
f) pagrindinės teisės.

Taikymo sritis

Šio teisės akto taikymo sritis – kova su klastojimu ir piratavimu, ypač muzikos, prabangos 
prekių, drabužių ir su jais susijusiuose sektoriuose. Tačiau kyla didelių abejonių dėl galimo 
šios direktyvos poveikio, kai kovos su klastojimu ir piratavimu priemonės yra tiesiog 
apibendrinamos kaip taikytinos visoms intelektinės nuosavybės teisių formoms. Reikia 
pabrėžti, kad kai kurių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai skiriasi pažeidimo kilme ir 
pobūdžiu, o tai reiškia, kad kovos su šių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais priemonės 
turi skirtis. Patento teisių pažeidimai, pavyzdžiui, teisėtas produktų vystymas, kurie pasitaiko 
vykdant įprastą komercinę veiklą, skiriasi nuo tyčinio klastojimo ir piratavimo siekiant 
apgauti. Už patento teisių pažeidimus taikomi civiliniai teisės gynimo būdai, o tariami patento 
pažeidėjai neturėtų būti lyginami su tokiais nusikaltėliais kaip piratai ir klastotojai. Įmonei 
gali reikėti sąmoningai pažeisti patento teises siekiant parodyti, kad patentas yra 
neveiksmingas; taigi, taip prisidedama prie naujovių. Šiame kontekste, kaip ir dabar, 
pažeidimai turėtų likti civiliniu klausimu, nebent dėl pažeidimo kyla didelė grėsmė 
visuomenės sveikatai ir saugumui.

Komercinis mastas

Su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų susitarime (TRIPS susitarimas) 
buvo pateikta nuoroda į komercinį mastą, bet jis nebuvo apibrėžtas. Tačiau TRIPS susitarimo 
tekstas, tos frazės vartojimas visame susitarimo tekste ir kontekstas padeda interpretuoti šią 
sąvoką. Tekste kalbama tik apie tokius pažeidimus siekiant pasipelnyti, dėl kurių intelektinės 
nuosavybės teisių turėtojas tiesiogiai patiria didelę žalą. Ši direktyva neturėtų būti taikoma 
tais atvejais, kai asmenys keičiasi teisėtai įsigytu turiniu nesiekdami pelno.

Kadangi pasiūlyme dėl teisės akto ketinama bausti tik dėl pažeidimo komerciniu mastu, 
būtina jį aiškiai apibrėžti siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo. Negalime remtis tik 
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valstybių narių patirtimi šioje srityje, kadangi jų patirtis skiriasi.

Tyčiniai INT pažeidimai

Tik sąmoninga pažeidžiamoji tyčinė veika galėtų būti sankcionuojama baudžiamosiomis 
priemonėmis – ji apima tik tuos atvejus, kai nusikaltėlis žino, kad pažeidžia INT, jis tai daro 
tyčia ir sąmoningai ketindamas nusikalsti. Pažeidimas neturėtų būti laikomas tyčiniu vien dėl 
to, kad jis yra tyčinės veiklos dalis, pavyzdžiui, muzikos klausimasis arba filmų žiūrėjimas, ir 
tai turi būti skirtingai apibrėžiama. 

Bendrininkavimas ir kurstymas

Būtina atskirti patento pažeidimą, padarytą vykdant įprastą komercinę veiklą (teisėtas 
produktų vystymas) nuo tyčinio klastojimo ir piratavimo, kuriais dažnai užsiima 
nusikalstamosios grupuotės, siekdamos apgauti. Sankcijos pagal baudžiamąją teisę už 
bendrininkavimą bet kokioje nusikalstamojoje veikoje ir jos kurstymą turi būti taikomos 
sunkiems nusikaltimams, o intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju bausmė už 
bendrininkavimą ir kurstymą yra neproporcinga. Turi būti visiškai laikomasi Pagrindinių 
teisių chartijos, ypač jos 49 straipsnio 3 dalies, kurioje teigiama, kad „bausmės griežtumas turi 
atitikti padarytą nusikalstamą veiką“ nuostatos.

Jungtinės tyrimų grupės

Pagal pasiūlymo 7 straipsnį ekspertams ir INT turėtojo atstovams suteikiami įgaliojimai 
prisidėti prie tyrimo. Nors tik INT turėtojas neabejodamas gali nustatyti savo prekių ir 
produktų tapatybę, reikia atsižvelgti ir į tai. 

Visų pirma, tik tinkamai įgalioti ir mandatus turintys atstovai gali prisidėti prie tyrimų grupės, 
kadangi tik INT turėtojas gali įgalioti arba drausti naudotis jo intelekto produktu, ir taip pat 
siekiant apsaugoti INT turėtoją. Antra, INT turėtojo arba jo atstovo teikiama pagalba turi būti 
ribojama siekiant išvengti baudžiamosios procedūros „privatizavimo“,  nes INT turėtojams 
daugiau ir aktyviau prisidedant prie tyrimo kiltų pavojus teisingiems ir nešališkiems tyrimams 
bei baudžiamajam procesui. 

Pagrindinės teisės

Apibrėžiant nusikalstamąją veiklą ir sankcijas bei tyrimų ir teismo procedūros metu turi būti 
visiškai laikomasi Pagrindinių teisių chartijos. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
Chartijos 8 straipsnio dėl duomenų apsaugos, 47 straipsnio dėl nešališko teismo ir 49 
straipsnio dėl baudžiamojo nusikaltimo ir bausmių teisėtumo bei proporcingumo nuostatoms.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
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į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Apibrėžiant nusikalstamąsias veikas ir 
bausmes tyrimų ir teismo proceso metu 
turėtų būti visiškai gerbiamos Europos 
Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje 
nustatytos teisės.

Pakeitimas 2
1 straipsnio 1 dalis

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančios
baudžiamosios priemonės.

Šioje direktyvoje numatomos baudžiamosios 
priemonės, būtinos kovai su tyčiniais
intelektinės nuosavybės teisių komercinio 
masto pažeidimais ir atgrasančios nuo jų.

Pagrindimas

Pakeitime vėl vartojamas TRIPS susitarimo 16 straipsnio, kuriuo grindžiamas šis pasiūlymas, 
tekstas. 

Pakeitimas 3
1 straipsnio 2 dalis

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

Joje suderinamos šios baudžiamosios
priemonės ES lygmeniu, kai reikia kovoti 
su nusikalstamų grupuočių tyčiniais 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais 
arba kai pažeidimai kelia pavojų sveikatai 
arba saugumui.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pagrindimas

Pakeitime vėl vartojamas TRIPS susitarimo 16 straipsnio, kuriuo grindžiamas šis pasiūlymas, 
tekstas.  Patento pažeidimai, pavyzdžiui, teisėtas produktų vystymas, pasitaikantys vykdant 
įprastą komercinę veiklą, skiriasi nuo tyčinio klastojimo ir piratavimo siekiant apgauti. Už 
patento pažeidimus taikomi civiliniai teisės gynimo būdai, o tariami patento pažeidėjai 
neturėtų būti lyginami su tokiais nusikaltėliais kaip piratai ir  klastotojai. Patento teisių 
pažeidimo atvejais tai pažeistų valstybių narių civilinės teisės sistemas.

Pakeitimas 4
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

Nepažeidžiant valstybėse narėse jau 
taikomų priemonių šioje direktyvoje 
nustatytos priemonės taikomos tik tyčinio 
prekybos ženklo teisių pažeidimo arba 
autoriaus teises pažeidžiančio piratavimo 
atvejais.

Pagrindimas

Patento pažeidimai, pavyzdžiui, teisėtas produktų vystymas, pasitaikantys vykdant įprastą 
komercinę veiklą, skiriasi nuo tyčinio padirbinėjimo ir piratavimo siekiant apgauti. Už 
patento pažeidimus taikomi civiliniai teisės gynimo būdai, o tariami patento pažeidėjai 
neturėtų būti lyginami su tokiais nusikaltėliais kaip piratai ir klastotojai. Patento pažeidimo 
atvejais tai pažeistų valstybių narių civilinės teisės sistemas.

Pakeitimas 5
1 straipsnio 2b dalis (nauja)

Ši direktyva netaikoma tais atvejais, kai 
asmenys keičiasi teisiškai įgytu turiniu 
nesiekdami pelno. 

Pagrindimas

Pasiūlyme siūloma bausti tik už pažeidimus komerciniu mastu (3 straipsnis).

Pakeitimas 6
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „pažeidimas komerciniu 
mastu“ – intelektinės nuosavybės teisių 
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pažeidimas siekiant pelno, dėl kurio šių 
teisių turėtojas patiria didelę tiesioginę 
žalą. 

Pagrindimas

Nors siūlyme siekiama bausti tik už pažeidimus komerciniu mastu (3 straipsnis), ši sąvoka 
nėra apibrėžta. Reikia aiškiai apibrėžti ją siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo. Nors 
TRIPS susitarime neapibrėžta, ką reiškia „komerciniu mastu“, sąvoka tampa aiški iš TRIPS 
susitarimo konteksto, jos vartojimo visame tekste ir iš derybų dėl TRIPS susitarimo proceso 
analizės.

Pakeitimas 7
2 straipsnio 1b dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „tyčinis intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimas“ – tyčinis ir 
sąmoningas šių teisių pažeidimas.

Pakeitimas 8
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 intelektinės 
nuosavybės teisės pažeidimas komerciniu 
mastu yra laikomas baudžiamosios teisės 
pažeidimu.

Pagrindimas

Sankcijos pagal baudžiamąją teisę už bendrininkavimą bet kokioje nusikalstamojoje veikoje ir 
jos kurstymą turi būti taikomos sunkiausiems nusikaltimams, o intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo atveju bausmė už bendrininkavimą ir kurstymą yra neproporcinga.

Pakeitimas 9
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

Be to, valstybės narės užtikrina, kad 
pasikėsinimas, bendrininkavimas ir 
kurstymas padaryti pažeidimą yra laikomi 
nusikalstama veika, kai pasikėsinimas, 
bendrininkavimas ir kurstymas:
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a) vykdomi siekiant prisidėti prie 
organizuoto nusikaltimo,  
b) kelia didelę grėsmę sveikatai ir 
saugumui.

Pagrindimas

Būtina atskirti patento teisių pažeidimą, padarytą vykdant įprastą komercinę veiklą (teisėtas 
produktų vystymas), ir dėl kurio gali būti nutrauktas neveiksmingų  patentų galiojimas, nuo 
tyčinio klastojimo ir piratavimo, kuriais dažnai užsiima nusikalstamosios grupuotės siekdamos 
apgauti. Sankcijos pagal baudžiamąją teisę už bendrininkavimą bet kokioje nusikalstamojoje 
veikoje ir jos kurstymą turi būti taikomos sunkiausiems nusikaltimams, o intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimo atveju bausmė už bendrininkavimą ir kurstymą yra neproporcinga.

Pakeitimas 10
3 straipsnio 1b dalis (nauja)

Baudžiamosios sankcijos neturi būti 
taikomos tais atvejais, kai lygiagrečiai 
įvežamos originalios prekės, kuriomis teisių 
turėtojui sutinkant buvo prekiaujama 
trečiosiose šalyse. 

Pakeitimas 11
7 straipsnis

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 tinkamai įgalioti atstovai, taip pat ir 
ekspertai, pateikia informaciją bendroms 
tyrimų grupėms,  atliekančioms 3 
straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimus.

Pagrindimas

Šio straipsnio tekstas neaiškus – tai, kad teismas leidžia kiekvienai iš šalių turėti savo 
ekspertus, yra teisėta. Tačiau turi būti apribotas tiesioginis INT teisių turėtojo atstovų 
dalyvavimas tyrime, nes teisių turėtojai gali pakenkti baudžiamajam procesui statydami į 
pavojų nešališkus ir sąžiningus tyrimus. Komisijos siūlomas tekstas yra nepagrįstas ir turėtų 
būti paliktas teismo interpretacijai.

Pakeitimas 12
7 straipsnio 1a dalis (nauja)
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Tyrimų ir teismo proceso metu visiškai 
laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 8 straipsnio, kuriame 
kalbama apie asmeninių duomenų 
apsaugą, ir 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo, nuostatų.
_______________________

OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Pagrindimas

Chartijos 8 straipsnyje teigiama, kad „kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą“ 
ir kad „tokie duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir 
tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais.
Kiekvienas turi teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, kad jie būtų 
tikslinami.“ Direktyva siekiama apsaugoti asmenų teises ir laisves dėl asmeninių duomenų 
tvarkymo nustatant gaires, kurios apibrėžia, kada  procesas yra teisėtas.  
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