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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. Šiomis aplinkybėmis pažeidimai turėtų 
likti civiliniu klausimu, kaip ir dabar, 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 
kalba, tos frazės vartojimas visame susitarimo tekste ir kontekstas padeda  suprasti 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 siūlomame teisės akto projekte ketinama bausti tik dėl pažeidimo komerciniu mastu, 
būtina jį aiškiai apibrėžti siekiant išvengti teisinio neaiškumo. Negalime remtis tik valstybių 
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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. Šis atskyrimas būtinas, nes pažeidimas neturėtų 
būti laikomas tyčiniu vien dėl to, kad jis yra tyčinės veiklos, pvz., muzikos klausymosi arba 
filmų žiūrėjimo, dalis.

Bendrininkavimas ir kurstymas

Būtina atskirti patento pažeidimą, padarytą vykdant įprastą komercinę veiklą (teisėtas 
produktų tobulinimas) nuo tyčinio klastojimo ir piratavimo, kuriais dažnai užsiima 
nusikalstamos organizacijos, siekdamos apgauti. Sankcijos pagal baudžiamąją teisę už 
bendrininkavimą bet kokioje nusikalstamojoje veikoje ir jos kurstymą turi būti taikomos už 
sunkiausius nusikaltimus, 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 nusikaltimą“ nuostatos.

Bendros 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 baudžiamojo proceso „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 teisingo bylos nagrinėjimo ir 
49 straipsnio dėl baudžiamojo nusikaltimo ir bausmių teisėtumo bei proporcingumo 
nuostatoms.
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PAKEITIMAI

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

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2
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 3
1 straipsnio 1 dalis

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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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 61 straipsnio, kuriuo grindžiamas šis pasiūlymas, 
tekstas.

Pakeitimas 4
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 organizacijų tyčiniais 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais 
arba kai pažeidimai kelia pavojų sveikatai 
arba saugumui.

Pagrindimas

Pakeitime vėl vartojamas TRIPS susitarimo 61 straipsnio, kuriuo grindžiamas šis pasiūlymas, 
tekstas.  

Pakeitimas 5
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

Nepažeidžiant valstybėse narėse jau 
taikomų priemonių šioje direktyvoje 
nustatytos priemonės taikomos tik tyčinio 
prekės ženklo teisių pažeidimo, įskaitant 
klastojimą, ir autoriaus teises pažeidžiančio 
piratavimo atvejais.

Pagrindimas

Patento pažeidimai, pvz., teisėtas produktų tobulinimas, 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.



AD\641965LT.doc 7/14 PE 378.715v02-00

LT

Pakeitimas 6
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 7
2 straipsnio pavadinimas

Sąvoka Sąvokos
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.

Pakeitimas 8
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „pažeidimas komerciniu 
mastu“ – intelektinės nuosavybės teisių 
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 neaiškumo. 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 9
2 straipsnio 1b dalis (nauja)

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

Pakeitimas 10
2 straipsnio 1c dalis (nauja)

Šioje direktyvoje „klastojimas“ apima:
a) prekių su suklastotu prekės ženklu 
neteisėtą laikymą, importavimą ar 
eksportavimą remiantis bet kokia muitų 
tvarka;
b) prekių su suklastotu prekės ženklu 
pateikimą parduoti arba pardavimą;
c) prekės ženklo, kolektyvinio prekės ženklo 
arba kolektyvinio sertifikuoto prekės ženklo 
kopijavimą, imitavimą, naudojimą, 
pridėjimą, pašalinimą, pakeitimą, 
pažeidžiant su jo registravimu susijusias 
teises bei draudimus;
d) sąmoningą produkto tiekimą arba 
paslaugos teikimą su kitu registruotu 
prekės ženklu nei užsakyto produkto arba 
paslaugos prekės ženklas.

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.

Pakeitimas 11
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.
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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 12
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:

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 tobulinimas), ir dėl kurio gali būti nutrauktas neveiksmingų  patentų galiojimas, nuo 
tyčinio klastojimo ir piratavimo, kuriais dažnai užsiima nusikalstamos organizacijos 
siekdamos apgauti. Sankcijos pagal baudžiamąją teisę už bendrininkavimą bet kokioje 
nusikalstamojoje veikoje ir jos kurstymą turi būti taikomos už sunkiausius nusikaltimus, o 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju bausmė už bendrininkavimą ir kurstymą yra 
neproporcinga.

Pakeitimas 13
3 straipsnio 1b dalis (nauja)

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

Pakeitimas 14
4 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

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

2. Atitinkamais atvejais, jei to reikia 
visuomenės interesų požiūriu, už 3 
straipsnyje minimus pažeidimus valstybės 
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narės numato taikyti šias nuobaudas:
Pagrindimas

Kalbama apie pasikėsinimą į pagrindines teises, todėl pageidautina, kad sankcijos būtų 
grindžiamos ir visuomenės interesais.

Pakeitimas 15
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) intelektinės nuosavybės teises 
pažeidžiančio turto sunaikinimas;

a) skubus intelektinės nuosavybės teises 
pažeidžiančio turto sunaikinimas, nemokant 
piniginio užstato išsaugant pavyzdžius, 
kuriuos bus galima panaudoti kaip 
įrodymą;

Pagrindimas

Saugumo sumetimais siūlomas skubus visų intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių 
prekių sunaikinimas, išskyrus tyrimui reikalingus vienetus. Ši priemonė taip pat sudaro 
sąlygas išvengti didelių saugojimo išlaidų. Turtas gali būti vizualiai užfiksuotas 
fotografuojant jį sulaikymo metu. Prireikus gali būti numatyta, kad turtas sunaikinamas 
įtariamajam, jei jis nustatytas, sutikus arba jam neprieštaraujant, neatsižvelgiant į tai, ar 
įtariamasis pripažino savo kaltę.

Pakeitimas 16

4 straipsnio 2 dalies fa punktas (naujas)

fa) nurodymas, kad pažeidėjas padengtų 
konfiskuoų prekių saugojimo išlaidas.

Pagrindimas

Kaip papildoma nuobauda turi būti numatyta galimybė įpareigoti klastotoją apmokėti tyrimo 
tikslais paliktų prekių saugojimo išlaidas, kadangi šios išlaidos gali būti didelės, jei saugomi 
produktai, nors jų ir nedaug, yra dideli, o tyrimas trunka ilgai.

Pakeitimas 17
5 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

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

Piniginių sankcijų atvejais, kiekvienos 
valstybės narės teismas nustato taikomos 



AD\641965LT.doc 11/14 PE 378.715v02-00

LT

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

baudos dydį, atsižvelgdamas į padarytą žalą
ir neteisėtų prekių vertę arba iš jų gautą 
pelną bei visais atvejais visų pirma 
atsižvelgiant į pažeidėjo ekonominę padėtį, 
kurią apibrėžia jo turtas, pajamos, su šeima 
bei išlaikytiniais susijusios pareigos ir kitos 
asmeninės aplinkybės.

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.

Pakeitimas 18
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.

Nepažeisdamos pagrindinių teisių, 
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 priskiriami 
sunkiems nusikaltimams, taip pat kai šie 
pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai 
arba saugumui.

Pagrindimas

Nerimą kelia tai, kad 6 straipsnyje apsiribojama pažeidimais, padarytais „organizuoto 
nusiklastamumo“ kontekste. 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 organizuoto nusikalstamumo konteskte ar ne. Todėl 
pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnyje reikia išbraukti nuorodą į „organizuotą 
nusikalstamumą“ ir pakeisti ją sąvoka „sunkus nusikaltimas“.
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Pakeitimas 19
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, keldami 
grėsmę nešališkiems ir sąžiningiems tyrimams. Komisijos siūlomas tekstas neatitinka 
proporcingumo principo; šis klausimas turėtų būti paliktas išaiškinti teismui.

Pakeitimas 20
7 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tyrimų ir teismo proceso metu visiškai 
laikomasi Europos Sąjungos Pagrindinių 
teisių chartijos 8 straipsnio, kuriame 
kalbama apie asmens 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 su suinteresuoto asmens sutikimu 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 asmens duomenų 
tvarkymo nustatant gaires, kuriomis apibrėžiama, kada procesas yra teisėtas.

Pakeitimas 21
8 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje 
numatytų pažeidimų tyrimų pradžia arba 

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

baudžiamasis persekiojimas galėtų būti 
pradėtas ir nesant asmens, nukentėjusio
nuo pažeidimo, pranešimo ar kaltinimo, 
bent jau tais atvejais, kai pažeidimas 
įvykdytas valstybės narės teritorijoje.

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.



AD\641965LT.doc PE 378.715v02-00

LT LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą

Nuorodos COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)
Atsakingas komitetas JURI
Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje 
data

ITRE
6.9.2005

Glaudesnis bendradarbiavimas –
pranešimo plenarinėje sesijoje data
Autorius (-ė)

Paskyrimo data
Davidas Hammersteinas Mintzas
5.10.2005

Pakeistas nuomonės referentas
Svarstymas komitete 11.9.2006 10.10.2006 23.11.2006 28.11.2006
Priėmimo data 28.11.2006
Galutinio balsavimo rezultatai +:

–:
0:

31
4
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, 
Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona 
Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-
Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo 
Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, 
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, 
Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, 
Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique 
Vlasto

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) 
narys (-iai)

Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar 
Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) 
narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)
Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)


	641965lt.doc

