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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant 
užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0168)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0233/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones 
(A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 konstatuojamoji dalis

(5) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės 
teisių gynimo numatomos civilinės ir 
administracinės priemonės, procedūros ir 
žalos atlyginimo priemonės. Šios 
direktyvos nuostatas turėtų papildyti 
pakankamai atgrasomos baudžiamosios 
priemonės, taikytinos visoje Bendrijos 
teritorijoje. Tam tikras baudžiamosios 
teisės nuostatas suderinti būtina norint 

(5) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės 
teisių gynimo numatomos civilinės ir 
administracinės priemonės, procedūros ir 
žalos atlyginimo priemonės. Šios 
direktyvos nuostatas turėtų papildyti 
pakankamai atgrasomos baudžiamosios 
priemonės, taikytinos visoje Bendrijos 
teritorijoje. Tam tikras baudžiamosios 
teisės nuostatas suderinti būtina norint 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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veiksmingai kovoti su klastojimu ir 
piratavimu vidaus rinkoje. Bendrijos teisės 
aktų leidėjas yra kompetentingas priimti 
baudžiamąsias priemones, reikalingas 
visiškam jo priimamų teisės normų 
intelektinės nuosavybės apsaugos srityje 
veiksmingumui užtikrinti.

veiksmingai kovoti su klastojimu ir 
piratavimu vidaus rinkoje. Bendrijos teisės 
aktų leidėjas yra kompetentingas priimti 
baudžiamąsias priemones, reikalingas 
visiškam jo priimamų teisės normų 
intelektinės nuosavybės apsaugos srityje 
veiksmingumui užtikrinti, kaip nustatyta 
šioje direktyvoje, išskyrus su patentais
susijusius klausimus.

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia padaryti siekiant tekstą suderinti su tolesniais pakeitimais ir siekiant iš pat 
pradžių nustatyti direktyvos taikymo sritį. 

Pakeitimas 2
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Būtina užtikrinti tinkamą 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugą 
garso ir vaizdo sektoriuje, kaip nustatyta 
1998 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 
98/94/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų 
paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų 
teisinės apsaugos1.
_________________________
1 OL L 320 1998 11 28 p. 54.

Pagrindimas

Šiuo metu Direktyva 98/84/EB yra vienintelė Europos lygmeniu nustatyta garso ir vaizdo 
teisių apsaugos priemonė kovojant su dažnėjančiais piratavimo ir klastojimo atvejais. Tai 
daroma pirmiausia teikiant sąlyginę prieigą ir tai yra techninis sprendimas, kuris suteikia 
galimybę kontroliuoti koduota forma perteikiamo garso ir vaizdo turinio daromą poveikį. 
Jeigu darant nuorodą į Direktyvą 98/84/EB į šį pasiūlymą būtų įtrauktos ir nuostatos dėl 
pažeidimų, susijusių su sąlygine prieiga, tai būtų veiksminga atgrasymo priemonė 
nusikalstamų organizacijų, kurios dėl nebaudžiamumo, kurį skatina dabartinė įvairių 
valstybių narių teisės aktų įvairovė, pažeidinėja garso ir vaizdo teises.

Pakeitimas 3
1 straipsnio 1 pastraipa

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančios 
baudžiamosios priemonės.

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančios 
baudžiamosios priemonės, kaip
apibrėžiama toliau.
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti direktyvos taikymo sritį remiantis kitame pakeitime 
pateikiamais apibrėžimais.

Pakeitimas 4
1 straipsnio 2 pastraipa

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

Priemonės taikomos intelektinės 
nuosavybės teisėms, numatytoms 
Bendrijos teisės aktuose. 

Pagrindimas

Siekiant, kad įvairiose valstybėse narėse direktyva būtų perkeliama vienodai ir siekiant 
užtikrinti kuo didesnį šios direktyvos nuostatų veiksmingumą, būtų geriausia, jeigu jos 
taikymo sritis būtų ribota ir ji būtų taikoma tik toms intelektinės nuosavybės teisėms, kurios 
jau įtvirtintos Bendrijos lygmeniu.

Pakeitimas 5
2 straipsnis

Sąvoka Sąvokos
Šioje direktyvoje vartojamos sąvokos:
a) „intelektinės nuosavybės teisės“ – viena 
ar kelios iš šių teisių:
– autorinės teisės,
– teisės, susijusios su autorinėmis 
teisėmis,
– duomenų bazės kūrėjo sui generis teisė,
- puslaidininkių produktų topografijos 
kūrėjų teisės,
– su prekės ženklais susijusios teisės,
– su dizainu ir modeliais susijusios teisės,
– geografinės nuorodos,
– prekybiniai pavadinimai, jeigu jiems 
taikomos išimtinės teisės pagal valstybės 
teisės aktus,
– ir bet kokiu atveju teisės (jeigų jų 
apsauga numatyta pagal Bendrijos teisės 
aktus), kurios susijusios su prekių, 
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nurodomų 2003 m. liepos 22 d. Tarybos 
reglamente (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 
teises1;
b) „pažeidimas, padarytas komerciniu 
mastu“ – bet koks intelektinės nuosavybės 
teisių pažeidimas, padarytas siekiant 
tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar 
komercinės naudos, išskyrus privačių 
vartotojų veiksmus, kuriais siekiama 
asmeninių ir nekomercinių tikslų; 
c) „tyčinis intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimas“ – apgalvotas ir sąmoningas 
minėtų teisių pažeidimas, padarytas 
siekiant ekonominės naudos komerciniu 
mastu.

Šioje direktyvoje „juridinis asmuo“ – tai 
juridinis subjektas, turintis šį statusą pagal 
taikomus nacionalinės teisės aktus, 
išskyrus valstybes ar kitas valstybines 
įstaigas, veikiančias ir vykdančias savo 
kaip valdžios institucijos teises, ir 
tarptautines viešas organizacijas.

„Juridinis asmuo“ – tai juridinis subjektas, 
turintis šį statusą pagal taikomus 
nacionalinės teisės aktus, išskyrus 
valstybes ar kitas valstybines įstaigas, 
veikiančias ir vykdančias savo kaip 
valdžios institucijos teises, ir tarptautines 
viešas organizacijas.

____________________
1 OL L 196 2003 8 2 p. 7.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama apibrėžti sąvokas, kurios būtinos siekiant teisingai nustatyti direktyvos 
taikymo sritį bei „komercinio masto“ ir „tyčinio pažeidimo“ sąvokas, kurios naudojamos 
kaip baustinų veiksmų nustatymo kriterijai. 2 straipsnio pavadinimas taip pat turi būti 
pakeistas, nes šiame straipsnyje aiškinama daugiau negu viena pradiniame pasiūlymo tekste 
buvusi sąvoka.

Pakeitimas 6
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės imasi reikalingų 1. Valstybės narės imasi reikalingų 
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priemonių, kad užtikrintų, jog už 
Direktyvos .../.../EB 3 straipsnyje minimus 
pažeidimus būtų baudžiama maksimalia ne 
mažesne kaip 4 metų laisvės atėmimo 
bausme, kai šie pažeidimai įvykdomi 
dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, 
kaip ji apibrėžiama [....] pamatiniame 
sprendime dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, ir kai šie pažeidimai kelia 
pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

priemonių, kad užtikrintų, jog už 
Direktyvos .../.../EB 3 straipsnyje minimus 
pažeidimus būtų baudžiama maksimalia ne 
mažesne kaip 4 metų laisvės atėmimo 
bausme, kai šie pažeidimai yra sunkūs 
arba kai jie įvykdomi dalyvaujant 
nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji 
apibrėžiama [....] pamatiniame sprendime 
dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, 
arba kai šie pažeidimai kelia pavojų 
žmonių sveikatai arba saugumui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, nes dauguma valstybių įstatymų leidimo organų jau taiko 
pakankamai griežtas intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones neatsižvelgdamos į 
tai, ar pažeidimus daro nusikalstamos organizacijos. Įtvirtinus nuostatą, kaip griežtesnės 
bausmės taikymo prielaidą, bus trukdoma teisingai taikyti nacionalines apsaugos priemones.

Pakeitimas 7
5 straipsnio 2 dalies a punktas

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

a) ne mažesnės negu 100.000 EUR už kitus 
pažeidimus, negu nurodoma 1 straipsnyje;

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu nekeičiama pirminė prasmė, tačiau siekiama, kad tekstas būtų aiškesnis.

Pakeitimas 8
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 

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 sunkūs arba 
buvo padaryti dalyvaujant nusikalstamoje 
organizacijoje, kaip ji apibrėžiama 
pamatiniame sprendime [....] dėl kovos su 
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nusikalstamumu, taip pat kai šie 
pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai 
arba saugumui.

organizuotu nusikalstamumu arba kai šie 
pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai 
arba saugumui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, nes dauguma valstybių įstatymų leidimo organų jau taiko 
pakankamai griežtas intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemones neatsižvelgdamos į 
tai, ar pažeidimus daro nusikalstamos organizacijos. Įtvirtinus šią nuostatą, kaip 
konfiskavimo prielaidą, bus trukdoma teisingai taikyti nacionalines apsaugos priemones.

Pakeitimas 9
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 atstovai ir patarėjai galėtų prisidėti 
prie bendrų tyrimų grupių atliekamų 3 
straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimų.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad tekstas būtų aiškesnis.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas: 2005 m. liepos 12 d. pasiūlymai

1. 2005 m. liepos 12 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugą (2005/0127(COD)); kartu ji pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio
sprendimo dėl bausmių sistemos stiprinimo kovojant su intelektinės nuosavybės pažeidimais 
(2005/0128(CNS)).

2. Pasiūlyme dėl direktyvos valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad bet koks intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimas komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas įvykdyti pažeidimą, 
bendrininkavimas ir pažeidimo kurstymas būtų laikomi baudžiamosios teisės pažeidimais. 
Jame numatomos įvairios sankcijos, pradedant suklastotų prekių konfiskavimu ir baigiant 
laisvės atėmimu. Numatomos ir įvairios papildomos sankcijos, įskaitant klastojimui 
naudojamų įmonių uždarymą, draudimą verstis komercine veikla ir teismo nuosprendžio 
paviešinimą. Tačiau pasiūlyme dėl direktyvos numatoma tik tiek, kad valstybės narės turi 
baudžiamąja tvarka persekioti ir bausti už tam tikrus veiksmus, bet nenumatoma, kokios 
sankcijos turėtų būti skiriamos1. 

3. Pasiūlymu dėl pamatinio sprendimo siekiama sustiprinti baudžiamosios teisės priemones 
siekiant suderinti nacionalinius teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų ir 
palengvinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su šiais pažeidimais. Pasiūlymu dėl 
pamatinio sprendimo, papildančiu pasiūlymą dėl direktyvos, ypač siekiama nustatyti šias 
minimalias sankcijas už šiuos pažeidimus: maksimalia ne mažesne kaip 4 metai laisvės 
atėmimo bausme baudžiama už pažeidimus, kurie įvykdomi dalyvaujant nusikalstamoje 
organizacijoje, kurios sąvoka apibrėžta būsimame pamatiniame sprendime dėl kovos su 
organizuotu nusikalstamumu (2005/0003(CNS)), arba kurie kelia pavojų žmonių sveikatai 
arba saugumui, kartu su maksimalia ne mažesne kaip 300 000 eurų bauda.

II.  Teisingumo Teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimas ir Komisijos pozicija

1. Kol vyko šių pasiūlymų priėmimo procedūra, Teisingumo Teismas 2005 m. rugsėjo 13 d. 
paskelbė sprendimą byloje C-176/03 Komisija prieš Tarybą, kuriame nustatė, kad iš esmės 
baudžiamieji įstatymai nepatenka i Bendrijos kompetenciją, tačiau ši išvada netrukdo 
„Bendrijos teisės aktų leidėjui imtis su valstybių narių baudžiamąja teise susijusių priemonių, 
kurios jo manymu yra būtinos, kad užtikrintų visišką jo priimamų teisės normų aplinkos 
apsaugos srityje veiksmingumą, jei valdžios institucijų taikomos veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios baudžiamosios sankcijos yra būtinos kovos su sunkiais nusikaltimais aplinkai 

  
1 Teisingumo Teismas (plg. 1989 m. rugsėjo 21 d. sprendimas byloje C-68/88 Komisija prieš Graikijos 
Respubliką) tradiciškai leidžia taikyti tik vadinamąjį asimiliacijos metodą, pagal kurį Bendrijos teisės aktuose 
gali būti numatoma, kad vidaus baudžiamosios teisės nuostatos, skirtos apsaugoti tam tikrus nacionalinius 
interesus, turėtų būti taikomos ir atitinkamiems Bendrijos interesams apsaugoti; taip abejos nuostatos 
sujungiamos į vieną naują teisės aktą dėl nusikaltimo nustatymo. Tai reiškia, kad Bendrijos teisėje gali būti 
nustatyta, jog tam tikra elgsena turėtų būti laikoma nusikaltimu, tačiau negali būti braunamasi į valstybių narių 
kompetenciją skirti bausmes ir taikyti jas praktikoje. 
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priemonės“ (49 punktas). 

2. Be to, Teisingumo Teismo nuomone, nustatant, ar Bendrijos aktui buvo pasirinktas 
teisingas teisinis pagrindas, būtina atsižvelgti į to akto tikslą ir turinį. Todėl, kadangi minėtoje 
byloje nagrinėjamo pamatinio sprendimo1 pagrindinis tikslas ir turinys buvo aplinkos 
apsauga, jis turėjo būti paremtas EB sutarties 175 straipsniu, o ne ES sutarties IV antraštine 
dalimi (trečiasis ramstis) (51 punktas). 

3. Todėl Komisija priėmė Komunikatą2, kuriame pateikiamas loginis Teisingumo Teismo 
išvadų išaiškinimas, būtent kad jokioje Bendrijos kompetencijos srityje, kuri gali būti aktuali, 
nėra jokių apribojimų priimti nuostatas dėl baudžiamosios teisės klausimų pagal pirmąjį 
ramstį.

4. Komisijos nuomone, įgaliojimai tarp pirmojo ir trečiojo ramsčių turėtų būti paskirstyti taip:  
baudžiamosios teisės nuostatos, būtinos siekiant užtikrinti veiksmingą Bendrijos teisės 
įgyvendinimą, priklauso pirmajam ramsčiui, o horizontaliosios baudžiamosios teisės 
nuostatos (policijos ir teismų bendradarbiavimas, baudžiamosios teisės derinimo plėtojant 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė priemonės) priklauso trečiajam ramsčiui. 

5. Kadangi taip yra, Komisija įsipareigojo atitinkamai pataisyti visus dar nepriimtus teisės 
aktų pasiūlymus. 

III.  2006 m. balandžio 26 d. pasiūlymas

1. Po diskusijų šiuo klausimu ir ypač dėl atitinkamo Teisingumo Teismo sprendimo, Komisija 
nusprendė pataisyti pasiūlymą dėl direktyvos ir atšaukti 2005 m. liepos 12 d. pasiūlymą dėl 
pamatinio sprendimo3. 

2. Todėl 2006 m. balandžio 26 d. Komisija pateikė naują pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, kuriame 
įtrauktos, atnaujintos ir sujungtos abiejų ankstesnių pasiūlymų nuostatos. 

3. Pažymėtina, kad pasiūlymai dėl sankcijų masto ir plačių įgaliojimų konfiskuoti turtą, kurie 
buvo išdėstyti pasiūlyme dėl pamatinio sprendimo, dabar išdėstyti naujajame pasiūlyme dėl 
direktyvos (žr. 5–8 straipsnius). Tai, ko gero, vienas pirmųjų atvejų, kai Komisija pritaikė 
savo naująjį požiūrį į baudžiamąją teisę. 

4. Trumpai apibendrinant, 1 straipsnyje apibrėžiamas direktyvos tikslas ir taikymo sritis, 2 
straipsnyje apibrėžiama direktyvoje naudojama juridinio asmens sąvoka, 3 straipsnyje 

  
1 2003 m. sausio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/80/TVR dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją 
teisę. 
2 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo 
sprendimo pasekmių, COM(2005)0583.
3 Plg. EB sutarties 250 straipsnio 2 dalis: „kol Taryba nėra nusprendusi, Komisija savo pasiūlymą gali keisti bet 
kuriuo Bendrijos akto priėmimo procedūros metu“. Mes manome, kad ši teisė keisti pasiūlymą reiškia ir teisę jį 
atšaukti; plg. 2006 m. kovo 22 d. Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisės aktų leidėjams pateiktų teisės aktų 
pasiūlymų atrankos rezultatų (2005/2214(INI)).
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valstybės narės įpareigojamos tam tikras veikas pripažinti nusikalstama veika, 4 ir 5 
straipsniuose atitinkamai numatomas nuobaudų pobūdis ir baudžiamųjų sankcijų dydis, 6 
straipsnyje kalbama apie teisę konfiskuoti turtą, 7 straipsnyje numatytas bendrų tyrimų grupių 
sukūrimas kovai su klastojimu, 8 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad 
direktyvoje apibrėžtų pažeidimų tyrimai nepriklausytų nuo to, ar asmuo, kurio teisės 
pažeistos, pateikė pranešimą ar kaltinimą, ir galiausiai 9 ir 10 straipsniuose atitinkamai 
reglamentuojamas direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę ir įsigaliojimas. 

5. Jei naująjį pasiūlymą palygintume su abiem ankstesniais pasiūlymais, pamatytume, kad 
vienintelės nuostatos, kurios nebuvo įtrauktos į naująjį pasiūlymą, yra nuostatos, susijusios su 
kompetencija ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimu. Komisija savo Žaliojoje knygoje 
dėl jurisdikcijos kolizijų ir ne bis in idem principo baudžiamajame procese1 numato šią sritį 
reglamentuoti horizontaliai. Komisija mano, kad nebūtina nustatyti specialių priemonių dėl 
intelektinės nuosavybės apsaugos. 

VI. Probleminiai klausimai ir pranešėjo pozicija

1. Pasiūlymų, susijusių su baudžiamosios teisės klausimais, pagrindo ieškojimas pagal pirmąjį 
ramstį visiškai atitinka tai, kaip Komisija bendrai suvokia 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo 
Teismo sprendimo pasekmes. Tad jei šiam bendram suvokimui būtų pritariama, Komisijos 
nuomonė būtų be priekaištų. Tačiau yra keletas problemų, kurių Komisijai nepavyko išspręsti 
iš dalies pakeistame pasiūlyme.

2. Pagrindinė problema – direktyvos taikymo sritis. Aiškinamajame memorandume teigiama, 
kad pasiūlymas dėl direktyvos taikomas visiems intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, 
numatytiems Bendrijos ir (arba) valstybių narių teisės aktuose, pavyzdžiui, Direktyvoje 
2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo.

3. Komisijos pareiškime (2005/292/EB) dėl Direktyvos 2004/48/EB 2 straipsnio išvardijamos 
atitinkamos nuosavybės teisės siekiant tiksliau apibrėžti direktyvos taikymo sritį. Šiame 
sąraše yra „patento teisės, įskaitant papildomų apsaugos liudijimų suteikiamas teises“. 

4. Tačiau Bendrijos lygmeniu nustatytų baudžiamųjų sankcijų taikymas už patentų teisių 
pažeidimus yra ir netinkamas pats savaime, ir nesuderinamas su Bendrijos teisės aktų leidėjų 
pastarųjų metų požiūriu. 

5. Nėra jokių požymių, kad reikia skubiai įsikišti ir nustatyti baudžiamąsias sankcijas, kadangi 
valstybės narės pačios užtikrina patentų apsaugą baudžiamosiomis sankcijomis (t. y. 
baudomis ir laisvės atėmimo bausmėmis).  Taip yra, pvz., Vokietijoje2, Austrijoje3, Danijoje4, 
Ispanijoje5, Prancūzijoje6, Vengrijoje7, Italijoje1, Olandijoje2 ir Portugalijoje3.  Todėl, nors 

  
1 COM(2005)0696.
2 Plg. 1980 m. gruodžio 16 d. Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) 142 punktas. 
3 Plg. 1970 m. Patentgesetz, su pakeitimais, padarytais federaliniu įstatymu Nr. 143, 147 ir 149 straipsniai. 
4 Plg. 1967 m. gruodžio 20 d. Danijos Patentų įstatymo Nr. 479 57 skyrius. 
5 Plg. Baudžiamojo kodekso, su pakeitimais, padarytais 1995 m. lapkričio 23 d. pagrindiniu įstatymu Nr. 
10/1995, 273 straipsnis. 
6 Plg. 1990 m. sausio 26 d. Intelektinės nuosavybės kodekso su vėlesniais pakeitimais L.615-14 straipsnis.
7 Plg. Baudžiamojo kodekso 329/D straipsnis:
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kuriose teisinėse sistemose (pvz., pagal Anglijos, Belgijos ir Graikijos teisę) baudžiamoji teisė 
nenumato tokios apsaugos, tokių nuostatų įvedimas Bendrijos lygmeniu dubliuotų esamas 
nuostatas ir sistema taptų dar sudėtingesnė, nebent darytume prielaidą, kad Bendrijos teisės 
aktai šia tema, direktyvoje įterpiant aiškią nuostatą apie tai arba suvokiant, kad Bendrijos teisė 
automatiškai yra viršesnė4, galėtų visiškai pakeisti atitinkamus nacionalinės teisės aktus.

6. Antra, baudžiamųjų sankcijų taikymas patentų teisės srityje neabejotinai prieštarauja 
Europos Parlamento pozicijai, kai savo 2005 m. liepos 6 d. plenariniame posėdyje Europos 
Parlamentas atmetė Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl kompiuteriais diegiamų išradimų 
patentabilumo (2002/0047(COD)). Kadangi tuo metu didžioji Europos Parlamento narių 
dauguma5 buvo nuomonės, kad netikslinga priimti teisės aktą šia tema, bet kokios pastangos 
numatyti baudžiamąsias sankcijas siekiant apsaugoti patentus (kurios šiuo metu 
nereglamentuotos) būtų ribotos ir tai būtų pavojingas įsikišimas į šią labai sudėtingą sritį, 
kuriai dėl tos paties priežasties reikia tokios teisinės bazės, kuri būtų kaip įmanoma 
sistemingesnė ir kuo plačiau įgyvendinama. 

7. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas siūlo pasiūlymo dėl direktyvos 1 ir 2 straipsnių pakeitimus, 
kad būtų tiksliai apibrėžta jos taikymo sritis ir įtvirtintos atitinkamos sąvokos. Praktikoje tai 
reikštų, kad į direktyvos taikymo sritį nepatektų patentai, nes būtų nustatyta, kad kol ateityje 
Bendrijos lygmeniu nebus priimtos išsamesnės taisyklės dėl patentų (priėmus tinkamą 
direktyvą), šio pasiūlymo nuostatos patentams nebus netaikomos. Tokiu būdu būtų išvengta 
būtinybės iš anksto numatyti bet kokio būsimo teisės akto dėl patentų turinį (įskaitant 
baudžiamuosius aspektus). Be to, direktyvos taikymo sritis būtų susiaurinta ir apimtų tik tas 
intelektinės nuosavybės teises, kurios numatytos Bendrijos teisės aktuose. 

8. Galiausiai dėl vidinio nuoseklumo pranešėjas siūlo šiek tiek pakeisti 5 konstatuojamąją dalį 
ir 2 straipsnio formuluotę bei aiškiau ir racionaliau išdėstyti 5, 6 ir 7 straipsnius. 

VI. Tolesnė eiga

1. Pranešėjas tikisi, kad ateityje rengiant kovos su piratavimu ir klastojimu strategijas ir 
pradedant tvirtesnio derinimo šioje srityje erą, Bendrijos teisės aktų leidėjai apsvarstys 
galimybę rasti būdų ir priemonių bausti ir tuos, kurie įsigyja neteisėtai pagamintų prekių. 

    
1 Plg. Baudžiamojo kodekso 473 ir 474 straipsniai, pagal kuriuos baudžiama už kūrybos darbų ar pramonės 
produktų skiriamųjų ženklų klastojimą, keitimą ar naudojimą ir produktų su suklastotais ženklais įvedimą 
valstybėje ir pardavimą, ir 475 straipsnis, numatantis papildomą sankciją – nuosprendžio ar teismo sprendimo 
paviešinimą. 
2 Plg. 1910 m. Olandijos Patentų įstatymo (Rijksoctrooiwet) 45 straipsnis ir 1995 m. Olandijos Patentų įstatymo 
(Rijksoctrooiwet) 79 straipsnio 1 dalis.
3 Plg. Pramoninės nuosakybės kodekso (1995 m. sausio 24 d. įstatymas Nr. 16/95 su vėlesniais pakeitimais) 261 
ir 262 straipsniai. 
4 Akivaizdu, kad ši viršenybė kyla iš reikalavimo, kad nacionaliniai teisėjai visiškai taikytų Bendrijos teisę ir 
todėl neatsižvelgtų į jokius jai prieštaraujančius nacionalinius įstatymus, nesvarbu, ar jie būtų priimti iki ar po to, 
kai buvo priimtas atitinkamas Bendrijos teisės aktas (plg. 1978 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
byloje 106/77, Simmenthal, ETT pranešimai 1978, p. 629, 24 punktas). 
5 648 balsai prieš 14, 18 susilaikiusių. 
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