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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl didesnės intelektinės nuosavybės teisių apsaugos vidaus rinkoje 

(2009/2178(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 11 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos 

Parlamentui ir Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetui, pavadintą „Didesnė 

intelektinės nuosavybės teisių apsauga vidaus rinkoje“ (COM(2009)0467), 

– atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 25 d. Konkurencingumo tarybos rezoliuciją dėl 

išsamaus Europos kovos su prekių klastojimu ir piratavimu veiksmų plano, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva),  

– atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 

aspektų suderinimo, 

– atsižvelgdamas į 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, 

 

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos, 

 

– atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją dėl iš 

dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų 

priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, 

 

– atsižvelgdamas į Komisijos 2005 m. priimtą Intelektinės nuosavybės teisių vykdymo 

trečiosiose šalyse strategiją ir Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pavadintą „2009 m. 

intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ataskaita“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 

energetikos komiteto nuomonę (A7-0000/2010), 

A. kadangi intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimai, kuriais laikomi visi bet kokių 

INT, pvz., autorių teisių, prekių ženklų, dizainų arba patentų, pažeidimai kelia tikrą 
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grėsmę vartotojų sveikatai ir saugai, taip pat mūsų ekonomikai ir visuomenėms, 

B. kadangi, siekiant tinkamai spręsti INT apsaugos vidaus rinkoje klausimą, svarbu 

atsižvelgti ne tik į ES teritoriją, bet taip pat į padėtį prie ES išorės sienų ir trečiosiose 

šalyse, 

C. kadangi duomenys apie INT pažeidimų mastą prieštaringi, nepilni, nepakankami ir 

išsklaidyti; 

D. kadangi novatoriškumas ir kūrybingumas turi didelę pridėtinę vertę Europos ekonomikai 

ir kadangi atsižvelgiant į ekonomikos padėtį derėtų stengtis juos išsaugoti ir vystyti,  

E. kadangi INT pažeidimai yra horizontaliojo pobūdžio problema, kuri turi įtakos visiems 

pramonės sektoriams, ypač pramonei, kuriai būdingas novatoriškumas ir kūrybiškumas,  

F. kadangi internetinio piratavimo reiškinys pasiekė itin didelį susirūpinimą keliantį mastą, 

ypač kūrybinio turinio pramonės sektoriuose, ir kadangi dabartinė teisinė sistema pasirodė 

esanti nepajėgi veiksmingai užtikrinti teisių savininkų apsaugos internete ir visų interesų, 

įskaitant vartotojų interesus, pusiausvyros, 

G. kadangi, išskyrus teisės aktus, kuriuose numatytos baudžiamosios sankcijos, jau veikia ES 

teisės nuostatos, taikomos fizinių prekių klastojimui ir piratavimui, tačiau išlieka spragų 

kovos su internetiniu piratavimų srityje, 

H.  kadangi vidaus rinkoje priemonės, numatytos Direktyvoje 2004/48/EB dėl intelektinės 

nuosavybės teisių gynimo, nebuvo įvertintos teisių apsaugos požiūriu, 

I. kadangi patentų apsauga itin svarbi siekiant efektyviai kovoti su patentų pažeidimais; 

kadangi dar neišspręstas vieningos ES lygmens patentų sistemos klausimas, 

J.  kadangi įrodyta, jog yra įvairių formų organizuoto nusikalstamumo ir INT pažeidimų, 

ypač prekių klastojimo ir piratavimo, sąsajos, 

1. teigiamai vertina 2009 m. rugsėjo 11 d. Komisijos komunikatą, skirtą papildomoms 

įstatymo galios neturinčioms priemonėms; tačiau apgailestauja dėl to, kad komunikate 

nesvarstomas teisės aktų sistemos išbaigtumo klausimas;  

2. ragina Komisiją skubiai pateikti išsamią INT strategiją, kurioje būtų aptarti visi INT 

aspektai, įskaitant jų apsaugą; 

3. mano, kad Komisija turėtų atsižvelgti į INT aspektus visose politikos srityse ir teisėkūros 

iniciatyvose, taip pat svarstyti šiuos aspektus atliekant bet kokius poveikio tyrimus, jei 

pasiūlymas gali turėti įtakos intelektinės nuosavybės klausimams; 

4. skirtingai nei Komisija, nėra tikras dėl to, kad galiojanti INT gynimo civilinės teisės 

priemonėmis sistema Europos Sąjungoje veiksminga ir pakankamai suderinta tiek, kiek 

reikia tinkamam vidaus rinkos veikimui, taip pat primena Komisijai, kad šiems teiginiams 

patvirtinti yra būtina Direktyvos 2004/48/EB taikymo ataskaita;  

5. ragina Komisiją parengti Direktyvos 2004/48/EB taikymo ataskaitą, įskaitant vykdomų 
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priemonių veiksmingumo įvertinimą, taip pat jos poveikio naujovėms ir informacinės 

visuomenės plėtrai įvertinimą, vadovaujantis šios direktyvos 18 straipsnio 1 dalimi, bei, 

esant reikalui, pasiūlyti pakeitimus; ragina į ataskaitą taip pat įtraukti su internetu 

susijusios teisės sistemos stiprinimo ir tobulinimo būdų įvertinimą; 

6. nepritaria Komisijos nuomonei, kad pagrindiniai INT apsaugai skirti teisės aktai jau 

priimti; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad derybos dėl direktyvos dėl baudžiamųjų 

sankcijų nėra sėkmingai užbaigtos, ir ragina Komisiją pateikti naują pasiūlymą dėl 

baudžiamųjų sankcijų vadovaujantis Lisabonos sutartimi;   

7. ragina Komisiją pateikti SESV 118 straipsniu paremtus tinkamus teisėkūros pasiūlymus 

veiksmingos ES patentų sistemos klausimui spręsti;    

Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centras (toliau Stebėsenos centras) 

 

8. pripažįsta, kad, siekiant faktais pagrįsto ir į rezultatus nukreipto politikos formavimo, 

svarbi išsami ir patikima informacija ir duomenys apie visų rūšių INT pažeidimus; 

9. teigiamai vertina Stebėsenos centro, kuris yra statistikos ir duomenų, pagrįsiančių 

pateiktinus pasiūlymus dėl veiksmingos kovos su klastojimu ir piratavimu (įskaitant 

internetinį piratavimą), centralizavimo priemonė, įsteigimą 

10. nori, kad Stebėsenos centras taptų priemone duomenų ir informacijos apie visų formų 

visus INT pažeidimus surinkimui ir mainams; 

11. ragina Komisiją aiškiai apibrėžti Stebėsenos centrui pavestas užduotis ir pabrėžia, kad šio 

Stebėsenos centro veiklos sėkmė daugiausia priklauso nuo visų suinteresuotų subjektų, 

įskaitant nacionalines valdžios institucijas, teisių turėtojus, vartotojų organizacijas ir 

atitinkamus verslo subjektus, dalyvavimo ir bendradarbiavimo;     

12. ragina Komisiją visą išsamią informaciją apie Stebėsenos centro veiklą pateikti 

Parlamentui ir Tarybai metinėse ataskaitose su Komisijos išvadomis ir pasiūlymais dėl 

sprendimų, kurie būtini didesnei INT apsaugai;  

Vartotojų informuotumo didinimas  
 

13. pabrėžia, kad reikia organizuoti ES, nacionalinio ir vietos lygmenų informavimo 

kampaniją, skirtą informuoti apie suklastotų produktų keliamą pavojų vartotojų sveikatai 

ir saugai, taip pat apie klastojimo ir piratavimo neigiamą poveikį ekonomikai ir 

visuomenei;  

14. ragina visus subjektus, suinteresuotus internetinio piratavimo ir internetinės prekybos 

suklastotais produktais klausimais, be kita ko, interneto paslaugų tiekėjus, internetinės 

prekybos tinklavietes, teisių turėtojus ir vartotojų organizacijas, pradėti diskusijas dėl 

konkrečių įspėjimo priemonių nustatymo, pvz., dėl trumpų, aiškiai matomų ir tinkamų 

įspėjamųjų pranešimų;    

15. primygtinai ragina vykdant tikslines informavimo kampanijas, ypač nukreiptas prieš 

internetinį piratavimą, auklėti jaunimą, kad jis galėtų suvokti intelektinės nuosavybės 
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svarbą ir aiškiai nustatyti, kas teisėta, o kas neteisėta; 

Kova su internetiniu piratavimu ir INT apsauga internete 

 

16. kartu su Komisija pripažįsta, kad didesnei INT apsaugai naudingos papildomos įstatymo 

galios neturinčios priemonės, ypač parengtos po suinteresuotų subjektų vykdomų 

išsamesnių diskusijų;  

17. apgailestauja dėl to, kad Komisija nepaminėjo ir neapsvarstė keblių internetinio 

piratavimo problemų, kurios yra esminis šio pasaulinio reiškinio aspektas mūsų 

visuomenėms virstant skaitmeninėmis, o ypač pusiausvyros tarp įgyvendintinų 

veiksmingos kovos su šia blogybe priemonių ir laisvos prieigos prie interneto; primygtinai 

ragina Komisiją apsvarstyti šias problemas savo INT strategijoje;  

18. pabrėžia, kad šis reiškinys plinta dėl daugelio veiksnių, o ypač dėl technikos pažangos; 

tačiau primena, kad šis reiškinys pažeidžia INT ir derėtų surasti atitinkamam sektoriui 

pritaikytus tinkamus skubius sprendimus kovai su juo;  

19. pabrėžia, kad remiant ir vystant teisėtų, įvairių, vartotojui patrauklių ir pastebimų 

produktų pasiūlą galima sumažinti šio reiškinio mastą, tačiau pripažįsta, kad to 

nepakanka;  šiuo metu piratavimas yra didžiausia kliūtis teisėtos internetinės prekių ir 

paslaugų pasiūlos plėtrai ir, jei ES nepripažins šio fakto ir nepateiks skubių pasiūlymų šiai 

problemai spręsti, kyla pavojus pasmerkti nesėkmei pastangas sukurti teisėtą internetinę 

rinką; 

20. primygtinai ragina, kad, siekiant rasti tinkamus sprendimus dar 2010 m., visi susiję 

subjektai, įskaitant interneto paslaugų tiekėjus, dalyvautų diskusijose su suinteresuotomis 

šalimis; kitu atveju, siekiant šioje srityje sustiprinti ES teisės sistemą, ragina Komisiją 

pasinaudojant valstybių narių patirtimi pateikti teisėkūros pasiūlymą arba pakeisti 

galiojančius teisės aktus, be kita ko, Direktyvą 2004/48/EB; 

21. ragina Komisiją plačiai apsvarstyti, kaip palengvinti pramonės prieigą prie geografinių 

ribų neturinčios skaitmeninės rinkos, skubiai sprendžiant daugelyje teritorijų galiojančių 

licencijų bei veiksmingos ir skaidrios teisių valdymo sistemos klausimus, nes tai būtina 

vartotojo visur prieinamos, neatidėliotinos ir asmeniškai pritaikytos prieigos poreikį 

patenkinančių teisėtų paslaugų sektoriaus augimui užtikrinti;  

Tarptautiniai aspektai ir įtaka vidaus rinkai  
 

22. remia Komisijos nuveiktą darbą siekiant nustatyti geriausius būdus toliau tobulinti ES 

muitinės veiksmų reglamentą, kuriame leidžiama sulaikyti, kaip įtariama, pažeidžiant INT 

pagamintas prekes ir kuris yra vienas iš Sąjungos teisės sistemos, skirtos INT apsaugai, 

ramsčių;   

23. ragina Komisija vykdyti novatorišką ir glaudesnį administravimo institucijų ir įvairių 

suinteresuotų verslo sektorių bendradarbiavimą; 

24. ragina Komisiją stiprinti bendradarbiavimą su prioritetinėmis trečiosiomis šalimis 

intelektinės nuosavybės klausimais ir Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje 
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toliau derėtis dėl intelektinės nuosavybės, ypač įgyvendinant PPO Sutartį dėl intelektinės 

nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS); 

25. ragina Komisiją toliau dėti pastangas prisidedant prie derybų dėl daugiašalio kovos su 

prekių klastojimu prekybos susitarimo (angl. ACTA), siekiant didesnio INT apsaugos 

sistemos veiksmingumo kovojant su prekių klastojimu, taip pat visapusiškai informuoti 

Parlamentą apie derybų eigą ir rezultatus; 

26. pritaria tam, kad Komisija tęstų ir tobulintų dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvas, 

įskaitant vadinamuosius „intelektinės nuosavybės dialogus“ su trečiosiomis šalimis ir 

techninio bendradarbiavimo projektus;  

Organizuotas nusikalstamumas 

  

27. pabrėžia, kad svarbu kovoti su organizuotu nusikalstamumu INT, ypač prekių klastojimo 

ir piratavimo, srityje;  taip pat atkreipia dėmesį į poreikį priimti tinkamus ES teisės aktus 

dėl baudžiamųjų sankcijų ir remia glaudų strateginį ir praktinį visų ES suinteresuotų 

subjektų, ypač Europolo, nacionalinių valdžios institucijų ir privataus sektoriaus, 

bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis valstybėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis;   

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams. 

 

 


