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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES ekonominė gerovė priklauso nuo paramos kūrybiškumui, kultūrinei įvairovei ir 
inovacijoms, kadangi jos yra pagrindinė besivystančios žinių visuomenės varomoji jėga. Taigi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga taip pat tarnauja verslui, inovacijų kūrėjams, 
vartotojams ir visiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant kultūrą. Tačiau per pastaruosius 
dešimt metų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų ir prekybos suklastotomis ir piratinėmis 
prekėmis padaugėjo. Ypač besivystanti skaitmeninė ekonomika sudaro galimybę augti 
internetu daromų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų, susijusių su klastojimu, neteisėtu 
kopijavimu ir piratavimu, kurie labai kenkia Europos ekonomikai ir kultūros bei kūrybos 
sektoriams, skaičiui.

Siekdama skatinti didesnį valstybių narių bendradarbiavimą saugant intelektinės nuosavybės 
teises, Europos Komisija įsteigė Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centrą 
(toliau – centras), kurio veiklą administruoja Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis 
direktoratas. Centras yra tarsi forumas, kuriame valdžios institucijos ir privatus sektorius gali 
keistis informacija ir patirtimi, taip pat propaguoti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
įgyvendinimo gerąją patirtį. Jis veikia taip pat kaip pagrindinė sistema – jis renka, stebi 
pagrindinę informaciją apie technines kovos su klastojimu, neteisėtu kopijavimu ir piratavimu 
priemones ir praneša apie šią informaciją.

Tačiau centras, vykdydamas jam patikėtas užduotis ir veiklą, susiduria su didelėmis kliūtimis, 
kadangi jam trūksta tinkamos infrastruktūros, kad galėtų efektyviai vykdyti savo veiklą. 
Siekiant sukurti tinkama teisinę bazę ir priemones intelektinės nuosavybės teisių apsaugai 
įgyvendinti reikia geriau suprasti pačių pažeidimų pobūdį, įskaitant jų ekonominį ir kultūrinį 
poveikį. Taigi, centras ir jo besiplečianti veikla bei užduotys turi būti įtvirtinti įsteigiant gerai 
veikiančią ir rentabilią institucinę struktūrą, kuri sudarytų galimybes veiksmingai vykdyti jo 
užduotis ir remti kovą su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais.

Nuomonės referentė remia Komisijos reglamento pasiūlymą, kuriame Europos prekių 
klastojimo ir piratavimo stebėsenos centro veikla, pavedama Vidaus rinkos derinimo tarnybai. 
Šis susijungimas sudarys galimybes centrui gauti tinkamą finansavimą ir sukurs 
infrastruktūrą, reikalingą jo veiklai ir užduotims atlikti, taip pat leis pasinaudoti tarnybos 
patirtimi. Be to, nuomonės referentė mano, kad centro ir tarnybos jau vykdomų užduočių 
sąveika padėtų veiksmingai išnaudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, taip pat 
papildomai nekainuotų ES biudžetui. Manoma, kad įgyvendinus šį susijungimą būtų galima 
sutaupyti apie 40 000 EUR ES biudžeto, nes centro išlaidos būtų apmokamos iš Vidaus rinkos 
derinimo tarnybos biudžeto.

Neatsižvelgiant į tai nuomonės referentė mano, kad pasiūlyme skiriama nepakankamai 
dėmesio kultūriniam intelektinės nuosavybės teisių aspektui, taigi tai centro veiklai, kuri 
skatina kultūros įvairovę ir tvarų Europos kultūros paveldo išsaugojimą. Taigi, labai svarbu, 
kad centro posėdžiuose dalyvautų ne tik suinteresuotieji viešojo administravimo įstaigų ir 
ekonominio sektoriaus atstovai, bet ir pakankamai kultūros bei kūrybos sektorių atstovų, t. y. 
asmenų, kurie dalyvauja kuriant kultūrą.

Be to, nuomonės referentė mano, kad Europos piliečiams, verslui ir viešojo administravimo 
įstaigoms būtų naudinga, jeigu centras parengtų viešai prieinamą interneto sistemą, kurioje 
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būtų pateikta informacija, gerosios patirties pavyzdžiai, nemokamai parsisiunčiamos 
informavimo priemonės ir pajėgumų ugdymo iniciatyvos, susijusios su dauguma teisinių ir 
neteisinių priemonių, skirtų kovai su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais.

Nuomonės referentė taip pat yra įsitikinusi, kad centras, vykdydamas savo veiklą, neturėtų 
užsiimti organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, kadangi tarnyba neturi infrastruktūros 
slaptiems duomenims nagrinėti. Be to, nereikia šioje srityje plėsti tarnybos kompetencijos, 
kadangi yra kitų Europos institucijų, jau atsakingų už šiuos klausimus.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Dėl besivystančios skaitmeninės 
ekonomikos išaugo internetu daromų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų, 
įskaitant klastojimą, neteisėtą kopijavimą 
ir piratavimą, kurie labai kenkia Europos 
ekonomikai ir kultūros bei kūrybos 
sektoriams, mastas. Taigi labai svarbu 
užtikrinti, kad Europos prekių klastojimo 
ir piratavimo stebėsenos centras turėtų 
tinkamą infrastruktūrą ir finansavimą, 
kad galėtų veiksmingai vykdyti savo 
užduotis ir padėtų kovoti su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais.

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pagrįstas, darnus ir pažangus požiūris į 
intelektinės nuosavybės teises yra būtinas 
siekiant įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“.

(3) Pagrįstas, darnus ir pažangus požiūris į 
intelektinės nuosavybės teises yra būtinas 
siekiant įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“ ir Europos skaitmeninę 
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darbotvarkę1.
__________________
1 2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos 
komunikatas. „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“, COM(2010) 245/2.

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
realus pavojus ne tik Sąjungos ekonomikai, 
bet ir Sąjungos vartotojų sveikatai ir 
saugai. Todėl, norint sėkmingai kovoti su 
šiuo reiškiniu, būtina neatidėliotinai imtis 
efektyvių ir koordinuotų Europos ir 
pasaulio lygmens veiksmų.

(4) Dėl nuolat didėjančio intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimų masto kyla 
realus pavojus ne tik Sąjungos ekonomikai, 
bet ir Sąjungos vartotojų sveikatai ir 
saugai, taip pat tvariam Europos kultūros 
įvairovės ir paveldo išsaugojimui. Todėl, 
norint sėkmingai kovoti su šiuo reiškiniu, 
būtina neatidėliotinai imtis efektyvių ir 
koordinuotų Europos ir pasaulio lygmens 
veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 

(17) Tarnyba turėtų sukurti forumą, 
kuriame būtų atstovaujama valdžios 
institucijoms ir privačiajam sektoriui ir 
sudarytos sąlygos rinkti, analizuoti ir 
platinti aktualius, objektyvius, palyginamus 
ir patikimus duomenis, susijusius su 
intelektinės nuosavybės teisių verte ir jų 
pažeidimais, plėtoti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos geriausią 
praktiką bei strategijas ir didinti 
visuomenės informuotumą apie intelektinės 
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nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją,
didinti prekių klastojimo prevencijos 
metodų supratimą ir gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis.

nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be 
to, tarnyba turėtų vykdyti papildomas 
užduotis, pvz., gerinti intelektinės 
nuosavybės teisių vertės supratimą, 
imdamasi atitinkamų mokymo priemonių 
didinti intelektinės nuosavybės teisių 
gynimu užsiimančių asmenų kompetenciją 
ir didinti prekių klastojimo ir neteisėto 
kopijavimo prevencijos metodų supratimą.

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Siekdama pateikti išsamią ir 
atnaujintą informaciją apie intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus, tarnyba 
turėtų patobulinti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos sektorių, kuriems 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų 
problema aktualiausia ir kurie turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, atstovus, 
visų pirma teisių turėtojų ir interneto 
paslaugų teikėjų atstovus. Be to, turėtų būti 
užtikrinta, kad būtų tinkamai atstovaujama 

(18) Tarnyba, atsižvelgdama į poreikį 
užtikrinti privačiojo sektoriaus atstovų 
dalyvavimą, į kuriamo centro veiklą turėtų 
įtraukti ekonomikos ir kultūros sektorių, 
kuriems intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimų problema aktualiausia ir kurie 
turi daugiausiai patirties šioje srityje, 
atstovus, visų pirma teisių turėtojų,
interneto paslaugų teikėjų atstovus ir 
kultūros bei kūrybos sektorių 
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vartotojams ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

suinteresuotus asmenis. Be to, turėtų būti 
užtikrinta, kad būtų tinkamai atstovaujama 
vartotojams ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) tobulinti žinias apie technines 
priemones (įskaitant buvimo vietos 
nustatymo ir sekimo sistemas), siekiant 
užkirsti kelią prekių klastojimui bei 
piratavimui ir su tuo kovoti;

(f) tobulinti žinias apie technines 
priemones (įskaitant buvimo vietos 
nustatymo ir sekimo sistemas), siekiant 
užkirsti kelią prekių klastojimui, 
neteisėtam kopijavimui bei piratavimui ir 
su jais kovoti;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pagal 4 straipsnį reguliariai rengia 
centro posėdžius;

(a) pagal 4 straipsnį reguliariai, bent kartą 
metuose, rengia centro posėdžius;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) reguliariai teikia vertinimus ir ataskaitas 
pagal ekonomikos sektorių, geografinę sritį 
ir pažeistos intelektinės nuosavybės teisės 
rūšį ir juose vertina, inter alia, intelektinės 

(e) reguliariai teikia vertinimus ir ataskaitas 
pagal ekonomikos sektorių, geografinę sritį 
ir pažeistos intelektinės nuosavybės teisės 
rūšį ir juose vertina, inter alia, intelektinės 
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nuosavybės teisių pažeidimo poveikį 
visuomenei, ekonomikai, sveikatai, 
aplinkai, saugai ir saugumui, taip pat tokių 
pažeidimų sąsajas su organizuotu 
nusikalstamumu ir terorizmu;

nuosavybės teisių pažeidimo poveikį 
visuomenei, ekonomikai, sveikatai, 
aplinkai, saugai ir saugumui;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) tiria, vertina ir populiarina specialistams 
skirtas technines priemones ir 
lyginamuosius metodus, įskaitant buvimo 
vietos nustatymo ir sekimo sistemas, kurios 
padeda atskirti nesuklastotas prekes nuo 
suklastotų;

(j) renka informaciją, tiria, vertina ir 
populiarina specialistams skirtas technines 
priemones ir lyginamuosius metodus, 
įskaitant buvimo vietos nustatymo ir 
sekimo sistemas, kurios padeda atskirti 
nesuklastotas prekes nuo suklastotų;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) parengia viešai prieinamą interneto 
sistemą, kurioje būtų pateikta 
informacija, gerosios patirties pavyzdžiai, 
nemokamai parsisiunčiamos informavimo 
priemonės ir pajėgumų ugdymo 
iniciatyvos, susijusios su dauguma 
teisinių ir neteisinių priemonių, skirtų 
kovai su intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais;

Or. en
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centro veikloje privačiajam sektoriui 
atstovauja įvairių Sąjungos ir nacionalinių 
organizacijų iš skirtingų ekonomikos 
sektorių, kuriems kovos su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais klausimas 
aktualiausias ir kurie turi daugiausiai 
patirties šioje srityje, atstovai.

Centro veikloje privačiajam sektoriui 
atstovauja įvairių Sąjungos ir nacionalinių 
organizacijų iš skirtingų ekonomikos ir 
kultūros sektorių, kuriems kovos su 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais 
klausimas aktualiausias ir kurie turi 
daugiausiai patirties šioje srityje, atstovai.

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, taip pat mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.

Tinkamai atstovaujama vartotojų 
organizacijoms, kultūros ir kūrybos 
sektorių suinteresuotiems asmenims, taip 
pat mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Or. en


