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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tarybos ir Komisijos iniciatyva 2009 m. įsteigtas Europos prekių klastojimo ir piratavimo 
stebėsenos centras gavo užduotį kovoti su vis didėjančia prekyba klastotėmis bei piratinėmis 
prekėmis. Jis tapo kompetencijos centru renkant, stebint bei teikiant informaciją, susijusią su 
intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimais bei bendradarbiavimo tarp nacionalinių 
valdžios institucijų ir suinteresuotųjų šalių pagrindu, skirtu keistis idėjomis dėl geriausios 
patirties kuriant INT priežiūros strategijas. Nuo šio centro įsteigimo Taryba jam skyrė 
papildomų užduočių1, susijusių su poreikiu įgyvendinti mokymų programas, skirtas ES 
partneriams, dalyvaujantiems kovoje su klastojimu ir piratavimu, o Europos Parlamentas2

paragino rinkti mokslinių tyrimų apie klastotes ir INT duomenis. Galiausiai, neseniai 
paskelbtame tyrime, atliktame Komisijos Prekybos generalinio direktorato užsakymu3, 
rekomenduojama užtikrinti, kad centras taptų bendru Komisijos ryšių su kitomis šalimis 
centru ir tarptautiniu geriausios praktikos kūrimo ir sklaidos centru.

Siekiant tinkamai vykdyti 2009 m. įkurtam centrui patikėtas užduotis ir plėsti veiklos 
pajėgumus būtini dideli pokyčiai infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių, IT ir svarbiausia –
turimų žinių srityse. Šiems pokyčiams reikalingos didelės lėšos.

Europos Komisija pasiūlė Vidaus rinkos derinimo tarnybai skirti užduotis, kurias šiuo metu 
atlieka centras. Komisijai atlikus poveikio vertinimą ir pritarus visoms suinteresuotosioms 
šalims4 centro perkėlimas į Vidaus rinkos derinimo tarnybą laikomas tinkamu žingsniu, nes 
pastaroji turi reikalingų išteklių ir žinių, būtinų atlikti centrui neseniai patikėtas papildomas 
užduotis ir veiklą.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui skirti Vidaus rinkos derinimo tarnybai centrui 
patikėtas užduotis, atsižvelgiant į geresnį jam patikėtų užduočių įgyvendinimą. Atsižvelgiant į 
vis didėjančią prekybą klastotėmis ir piratinėmis prekėmis, dėl ko ES bendrovėms mažėja 
paskata imtis naujovių ir dažnai panaikinamos darbo vietos, yra būtina stiprinti 
koordinuojamą politiką šioje srityje. Be to, pranešėjas pabrėžia, kad kai kurių kategorijų 
gaminių klastotės (pvz. vaistai, žaislai, transporto priemonių dalys, buities įranga ir t.t.) kelia 
pavojų žmonių sveikatai ir labai susilpnina vartotojų apsaugą, kas yra vienas iš didžiausių 
Vidas rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rūpesčių. Todėl pranešėjas mano, kad visuomenę 
būtina informuoti apie pastaraisiais metais vis didėjančio klastočių bei piratavimo atvejų 
keliamus pavojus bei pasekmes. Būtina pabrėžti, kad MVĮ taip pat didele dalimi yra 
priverstos susidurti su klastotėmis. 

                                               
12010 m. kovo 1 d. Tarybos rezoliucija dėl didesnės intelektinės nuosavybės teisių apsaugos vidaus rinkoje

22010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento rezoliucija

3 2010 m. lapkričio mėn.  „Trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių gynimo strategijų vertinimas“

4 Nebuvo surengtos standartinės konsultacijos, nes pasiūlymas įvairiais atvejais sulaukė didelio pritarimo iš visų 
suinteresuotųjų pusių (2010 m. kovos su klastotėmis forumas, 2010 m. Europos aukščiausio lygio susitikimas 
intelektinės nuosavybės klausimais Briuselyje). 
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Visos aukščiau paminėtos problemos kelia didelę grėsmę tinkamam vidaus rinkos veikimui. 
Valstybės narės dėl didėjančio klastočių ir piratinių produktų kiekio patiria didelių nuostolių 
nesumokėtų mokesčių pavidalu. 

Todėl pranešėjas pritaria idėjai pavesti Vidaus rinkos derinimo tarnybai tam tikras su 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga susijusias užduotis ir sudaryti Europos prekių 
klastojimo ir piratavimo stebėsenos centrą iš viešojo ir privačiojo sektorių atstovų. Pranešėjas 
mano, kad šis sprendimas yra ekonomiškai veiksmingai ir leistų centrui kaip galima greičiau 
gauti reikalingų žinių, išteklių bei finansavimą. Tačiau pranešėjas mano, kad būtina pabrėžti, 
jog visada reikia užtikrinti centro užduočių įgyvendinimui reikalingą finansavimą.

Taip pat pranešėjas pabrėžia, kad Vidaus rinkos derinimo tarnybos surinkta, išanalizuota ir
pateikta informacija privalo tenkinti daugelį duomenų užbaigtumo ir kokybės kriterijų. Be to, 
pranešėjo nuomone svarbu užtikrinti, kad Vidaus rinkos derinimo tarnybos vykdoma veikla, 
ypač kai tai susiję su centro posėdžiais, būtų vykdoma vadovaujantis tvirtais skaidrumo 
principais. Galiausiai, kadangi skirtingose valstybėse narėse jau įgyvendinama nemažai kovai 
su INT pažeidimais skirtų strategijų, į jas būtina atsižvelgt planuojant Vidaus rinkos derinimo 
tarnybos veiklą.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 Sąjungos ekonomikai, ypač 
todėl, kad jie neigiamai veikia mažų ir 
vidutinių įmonių konkurencingumą. Be 
to, vis proporcingai didėjantis suklastotų 
gaminių, kuriuos Sąjungos vartotojai 
naudoja kasdieniniame gyvenime kiekis 
kelia pavojų jų sveikatai ir saugai. Todėl, 
norint sėkmingai kovoti su šiuo reiškiniu, 
būtina neatidėliotinai imtis efektyvių ir 
koordinuotų Europos ir pasaulio lygmens 
veiksmų.
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Or. en

Pagrindimas

Mažos  ir vidutinės įmonės Sąjungos ekonomikai turi ypatingos svarbos, todėl būtina paminėti 
neigiamą poveikį, atsirandantį dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų. Be to, vis dažniau 
klastojamos ne tik prabangos prekės, bet ir vartotojų kasdieniniame gyvenime naudojamos 
prekės (asmeninės priežiūros gaminiai, transporto priemonių dalys, buitiniai prietaisai ir t.t.), 
todėl svarbu pabrėžti vartotojų sveikatai ir saugumui kylančius pavojus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Europos Parlamentas 2010 m. rugsėjo 
22 d. rezoliucijoje dėl intelektinės 
nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus 
rinkoje paragino valstybes nares ir 
Komisiją plėsti tarnybos ir nacionalinių 
intelektinės nuosavybės tarnybų 
bendradarbiavimą, kad jis apimtų ir kovą 
su intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais.

(10) Europos Parlamentas 2010 m. rugsėjo 
22 d. rezoliucijoje dėl intelektinės 
nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus 
rinkoje paragino valstybes nares ir 
Komisiją plėsti tarnybos ir nacionalinių 
intelektinės nuosavybės tarnybų 
bendradarbiavimą, kad jis apimtų ir kovą 
su intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimais; be to, jis pareiškė 
pageidavimą, kad centras, inter alia, 
kauptų mokslinių tyrimų duomenis apie 
klastotes ir intelektinės nuosavybės teisių 
priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinės naujovės ženkliai prisideda prie Europos ekonomikos,  todėl būtina užtikrinti tokių 
mokslinių tyrimų duomenų kaupimą. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti supratimą apie intelektinės a) gerinti supratimą apie intelektinės 
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nuosavybės teisių, saugomų pagal Europos 
Sąjungos teisę ar nacionalinius valstybių 
narių įstatymus (įskaitant pramoninės 
nuosavybės teises, autorių teises ir su 
autorių teisėmis susijusias teises), 
pažeidimų mastą ir poveikį

nuosavybės teisių, saugomų pagal Europos 
Sąjungos teisę ar nacionalinius valstybių 
narių įstatymus (įskaitant pramoninės 
nuosavybės teises, autorių teises ir su 
autorių teisėmis susijusias teises), 
pažeidimų mastą, lygį, vertę ir poveikį;

Or. en

Justification
Siekiant aiškiai suvokti  intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo mastą, įvairesnių kriterijų 
naudojimas atrodo tinkamas.

Pakeitimas 4

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

Or. en

Pagrindimas

Pagrįsta užtikrinti ne tik informacijos apie technines priemones kaupimą, bet ir techninių 
priemonių tobulinimą bei jų pritaikymą praktiškai, kovojant su klastotėmis ir piratavimu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) parengia su intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimais susijusių nepriklausomų, 
objektyvių, palyginamų ir patikimų 
duomenų rinkimo, analizės ir pateikimo 

b) parengia su intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimais susijusių nepriklausomų, 
objektyvių, palyginamų, aiškių ir patikimų 
duomenų reguliaraus rinkimo, analizės ir 
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metodiką; pateikimo metodiką;

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti išsamią metodiką, duomenų rinkimas, analizė ir pateikimas turėtų būti 
vykdomi reguliariai. Be to, būtina sukurti metodiką, kuri užtikrintų, kad gauti duomenys 
atitiks įvairius reikalavimus, garantuojant duomenų išsamumą ir kokybę.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) renka, analizuoja ir platina aktualius, 
objektyvius, palyginamus ir patikimus 
duomenis, susijusius su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais;

c) reguliariai renka, analizuoja ir platina 
aktualius, nepriklausomus, objektyvius, 
palyginamus, aiškius ir patikimus 
duomenis, susijusius su intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimais;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškiai suvokti  intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo mastą, duomenų rinkimas, 
analizė ir pateikimas turėtų būti vykdomi reguliariai. Be to, būtina sukurti metodologiją, kuri 
užtikrintų, kad gauti duomenys atitiks įvairius reikalavimus, garantuojant duomenų išsamumą 
ir kokybę.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) renka, analizuoja ir platina aktualius, 
objektyvius, palyginamus ir patikimus 
duomenis apie ekonominę intelektinės 
nuosavybės vertę, jos indėlį į ekonomikos 
augimą, gerovę, naujovių diegimą, 
kūrybingumą, kultūrinę įvairovę, taip pat 

d) reguliariai renka, analizuoja ir platina 
aktualius, nepriklausomus, objektyvius, 
palyginamus, aiškius ir patikimus 
duomenis apie ekonominę intelektinės 
nuosavybės vertę, jos indėlį į ekonomikos 
augimą, gerovę, naujovių diegimą, 
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apie aukštos kokybės darbo vietų ir aukštos 
kokybės produktų bei paslaugų kūrimą 
Sąjungoje;

kūrybingumą, kultūrinę įvairovę, taip pat 
apie aukštos kokybės darbo vietų ir aukštos 
kokybės produktų bei paslaugų kūrimą 
Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškiai suvokti  intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo mastą, duomenų rinkimas, 
analizė ir pateikimas turėtų būti vykdomi reguliariai. Be to, būtina sukurti metodologiją, kuri 
užtikrintų, kad gauti duomenys atitiks įvairius reikalavimus, garantuojant duomenų išsamumą 
ir kokybę.

Pakeitimas 8

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 
nuosavybės teisių pažeidimo poveikį 
visuomenei, ekonomikai, sveikatai, 
aplinkai, saugai ir saugumui, taip pat tokių 
pažeidimų sąsajas su organizuotu 
nusikalstamumu ir terorizmu;

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

Or. en

Pagrindimas

Mažos  ir vidutinės įmonės Sąjungos ekonomikai turi ypatingos svarbos, todėl jas būtina 
atskirai paminėti. Be to, jos yra neapsaugotos nuo piratavimo ir klastojimo, ypač todėl, kad 
joms trūksta išteklių ir žinių, kurias turi didelės įmonės.   

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarnyba užtikrina, kad jai pagal šį 
reglamentą pavesta veikla būtų vykdoma 
jos biudžeto lėšomis.

Tarnyba užtikrina, kad jai pagal šį 
reglamentą pavesta veikla būtų vykdoma 
jos biudžeto lėšomis ir būtų paskirti 
tinkami finansiniai ištekliai, reikalingi 
šiai veiklai tinkamai vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkos derinimo tarnyba jau veikia keletoje sričių, ypač prekių ženklų ir dizaino 
registravimo srityje. Būtina užtikrinti, kad centrą perkėlus į Vidaus rinkos derinimo tarnybą 
atsiradusios naujos užduotys būtų tinkamai atliekamos, o ypač svarbu paskirti tinkamą 
finansavimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atstovų pavardės, taip pat posėdžių 
darbotvarkės ir protokolai skelbiami 
tarnybos interneto svetainėje.

4. Atstovų pavardės, taip pat posėdžių 
darbotvarkės ir protokolai bei kita svarbi 
informacija ir posėdžių dokumentai
skelbiami tarnybos interneto svetainėje.

Or. en

Pagrindimas

Prieiga prie papildomos informacijos ir dokumentų sustiprintų skaidrumą ir visuomenės 
pasitikėjimą Vidaus rinkos derinimo tarnybos vykdoma veikla.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdami asmens duomenų 
apdorojimui taikomų teisės aktų, centro 
veikloje dalyvaujantys valstybių narių ir 

Nepažeisdami asmens duomenų 
apdorojimui taikomų teisės aktų, centro 
veikloje dalyvaujantys atstovai:
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privačiojo sektoriaus atstovai:

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad yra būtina praplėsti atstovų sąvoką įtraukiant visų tipų atstovus ir užtikrinti, kad 
būtų įtrauktos ne tik viešojo administravimo institucijos, bet ir valstybinės įstaigos bei 
organizacijos (vadovaujantis 3 straipsnio nuostatomis). Todėl reikėtų pašalinti nuorodą į 
valstybes nares ir privatų sektorių. Be to, siekiant nuoseklumo visame dokumente, reikia 
suderinti 5 straipsnio įžangos formuluotę su 2 straipsnio 2 dalies f punkto formuluote ir 8 
straipsnio 3 dalies formuluote.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiklos, kurios tarnyba ketina imtis 
ateityje, apžvalga;

d) veiklos, kurios tarnyba ketina imtis 
ateityje, apžvalga, atsižvelgiant į 
valstybėse narėse vykdomą veiklą, kuo 
būtų siekiama išvengti veiklos 
dubliavimosi;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse jau vykdoma nemažai įvairių strategijų, todėl norint išvengti 
veiklos dubliavimosi ES ir valstybių narių lygmeniu, prieš planuojant veiklą, kurios tarnyba 
ketina imtis ateityje, būtina atsižvelgti į atitinkamose srityse valstybių narių atliktą darbą

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama vertinimo ataskaitą Komisija 
konsultuojasi su centro veikloje 
dalyvaujančiais atstovais dėl 2 dalyje 
išdėstytų klausimų.

3. Rengdama vertinimo ataskaitą Komisija 
konsultuojasi su centro veikloje 
dalyvaujančiais atstovais dėl 2 dalyje 
išdėstytų klausimų. Komisija taip pat 
turėtų apsvarstyti galimybę į vertinimo 
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procesą įtraukti ir visas kitas 
suinteresuotąsias šalis.

Or. en

Pagrindimas

Visoms kitoms suinteresuotosioms šalims taip pat reikia suteikti galimybę dalyvauti 
konsultacijų procese vykdant tarnybos veiklos šio reglamento apimtyje vertinimą.


