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ĪSS PAMATOJUMS 

Šis priekšlikums ir īpaši svarīgs, jo tā galvenais mērķis ir noteikt normas, ar kurām mūsu 

Eiropas uzņēmumu konkurētspēja ir jāuzlabo, izmantojot inovāciju, lai nostiprinātu Eiropas 

vadošo lomu globālajā tirgū rūpniecības jomā.  

 

Pētniecības un jaunu ideju, produktu vai pakalpojumu attīstības procesā ir daudz informācijas, 

kura ir būtiska idejas vai uzņēmuma konkurētspējai un uz kuru attiecas intelektuālā īpašuma 

tiesību aizsardzība. 

 

Tāpēc komercnoslēpumi ir uzskatāmi par papildinošu aizsardzības līdzekli, un ir svarīgi un 

nepieciešams Eiropas līmenī reglamentēt to iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. 

 

IMCO komiteja ir izvērtējusi aspektus, kas attiecas uz iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību, 

un ar lielu balsu vairākumu pieņēmusi dokumentu, kurā ir izklāstīti ļoti līdzsvaroti risinājumi 

pretrunīgākajiem punktiem un ir ņemtas vērā visu iesaistīto personu intereses. 

 

Apsvērumos ir iekļauti daži precizējumi, kas palīdz izskaidrot normatīvo teksta daļu. 

Konkrēti, ir precizēts, ka direktīva neskar pamattiesības, sabiedrības intereses, darba ņēmēju 

mobilitāti un arodbiedrību tiesības uz sarunu vešanu, kā tas ir atzīts dažās dalībvalstīs.  

 

Turklāt tiek uzskatīts, ka svarīgi ir norādīt, ka šo normatīvo dokumentu piemēro 

komercnoslēpumiem, kuri saistīti ne tikai ar precēm, bet arī ar pakalpojumiem. 

 

Definīcija „komercnoslēpums” ir vienādota ar to, kas norādīta direktīvas priekšlikuma 

virsrakstā, arī precizējot, ka komercnoslēpuma komerciālajai vērtībai vajadzētu būt faktiskajai 

vai potenciālajai, tādējādi nodrošinot piemērošanas jomas pareizu paplašināšanu. 

 

Komercnoslēpuma iegūšana, izmantošana vai izpaušana jāuzskata par likumīgu, ja tas ir 

prasīts valsts un Eiropas Savienības tiesību aktos un ja to atļauj normatīvie dokumenti, kas 

aizsargā komercnoslēpuma turētāja tiesības. Šīs direktīvas mērķis ir palielināt uzņēmumu 

konkurētspēju, izmantojot komercnoslēpuma aizsardzību pētniecības un jaunu ideju attīstības 

procesā. 

 

Lai uzsvērtu šo mērķi — atšķirībā no Komisijas, kas ierosinājusi atbildību, kuras pamatā ir 

vainas princips, proti, nodoma (tīšas rīcības) vai vainas (neuzmanības) izvērtēšana —, IMCO 

komiteja pauž atbalstu principam „atbildība neatkarīgi no vainas”, cenšoties nodrošināt 

lielāku komercnoslēpuma un uzņēmumu, pirmām kārtām MVU, aizsardzību. 

 

Attiecībā uz noilguma termiņu, kas ir viens no galvenajiem pretrunīgajiem punktiem, ir 

nolemts pieņemt vienotu termiņu atšķirībā no Komisijas ierosinātā minimālā un maksimālā 

termiņa un ir noteikts, ka trīs gadu laikposms ir vispiemērotākais, lai sāktu iespējamu rīcību 

komercnoslēpuma aizsardzībai. 

 

Vienotais termiņš ļauj saskaņot šo aspektu, kas ir svarīgs visos valsts mehānismos, un tādējādi 

uzņēmumi Savienībā var izmantot vienādas tiesības. Trīs gadu laikposms šķiet atbilstošs, lai 

pamatoti un līdzsvaroti varētu aizsargāt visas attiecīgās intereses. 
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Attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību un mobilitāti ir panākta vienošanās aizsargāt viņu 

tiesības izmantot iepriekšējās profesionālās nodarbinātības laikā iegūto informāciju un 

zināšanas, taču tādā apmērā, kas nav uzskatāms par nelikumīgu 3. panta nozīmē. 

 

Tiek arī uzskatīts, ka nav jāierobežo iespēja valsts iestādēm izmantot informāciju un 

komercnoslēpumus, kad tās veic Savienības vai valsts tiesību aktos paredzētos pienākumus.   

 

Visbeidzot — taču tas ir tikpat svarīgi —, tiek uzskatīts, ka jāpastiprina komercnoslēpumu 

konfidencialitāte tiesvedības laikā, ierobežojot to personu skaitu, kuras var uzzināt 

komercnoslēpumu. 

 

Ja par jautājumu atbildīgā JURI komiteja ņems vērā IMCO komitejas ierosinātos grozījumus, 

ar tiem varētu padarīt šo jauno instrumentu efektīvāku, lai sasniegtu iecerētos mērķus, jo īpaši 

attiecībā uz mūsu Eiropas uzņēmumu un līdz ar to iekšējā tirgus konkurētspējas palielināšanu, 

kā arī patērētāju aizsardzību. 

 

GROZĪJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Atklāta inovācija ir svarīgs elements 

jaunu zināšanu radīšanai un veido pamatu 

jaunu un novatorisku uzņēmējdarbības 

modeļu izveidei, kas balstās uz kopīgi 

radītu zināšanu izmantošanu. 

Komercnoslēpumiem ir svarīga nozīme, lai 

aizsargātu zināšanu apmaiņu starp 

uzņēmumiem iekšējā tirgū un pāri tā 

robežām saistībā ar pētniecību, izstrādi un 

inovāciju. Uz sadarbības principiem 

balstīta pētniecība, tostarp pārrobežu 

sadarbība, ir jo īpaši svarīga, lai palielinātu 

uzņēmējdarbības pētniecības un attīstības 

līmeni iekšējā tirgū. Atklāta inovācija ir 

katalizators jaunām idejām, lai tās varētu 

atrast savu vietu tirgū, apmierinot 

patērētāju vajadzības un risinot sabiedrības 

problēmas. Iekšējā tirgū, kur ir samazināti 

(2) Atklāta inovācija ir svarīgs elements 

jaunu zināšanu radīšanai un veido pamatu 

jaunu un novatorisku uzņēmējdarbības 

modeļu izveidei, kas balstās uz kopīgi 

radītu zināšanu izmantošanu. 

Komercnoslēpumiem ir svarīga nozīme, lai 

aizsargātu zināšanu apmaiņu starp 

uzņēmumiem iekšējā tirgū un pāri tā 

robežām saistībā ar pētniecību, izstrādi un 

inovāciju. Uz sadarbības principiem 

balstīta pētniecība, tostarp pārrobežu 

sadarbība, ir jo īpaši svarīga, lai palielinātu 

uzņēmējdarbības pētniecības un attīstības 

līmeni iekšējā tirgū. Atklāta inovācija ir 

katalizators jaunām idejām, lai tās varētu 

atrast savu vietu tirgū, apmierinot 

patērētāju vajadzības un risinot sabiedrības 

problēmas. Iekšējā tirgū, kur ir samazināti 
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šķēršļi šādai pārrobežu sadarbībai un kur 

sadarbība nav traucēta, intelektuālajai 

jaunradei un inovācijai būtu jārosina 

ieguldījums inovatīvos procesos, 

pakalpojumos un produktos. Šāda vide, kas 

rosina intelektuālo jaunradi un inovāciju, ir 

arī svarīga nodarbinātības izaugsmei un 

Savienības ekonomikas konkurētspējas 

uzlabošanai. Komercnoslēpumi ir viens no 

intelektuālās jaunrades un novatoriskās 

zinātības aizsardzības veidiem, ko izmanto 

uzņēmumi izmanto visvairāk, tomēr 

vienlaikus esošais Savienības tiesiskais 

regulējums tos vismazāk aizsargā pret 

nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai 

izpaušanu, ko veic trešās puses. 

šķēršļi šādai pārrobežu sadarbībai un kur 

sadarbība nav traucēta, intelektuālajai 

jaunradei un inovācijai būtu jārosina 

ieguldījums inovatīvos procesos, 

pakalpojumos un produktos. Šāda vide, kas 

rosina intelektuālo jaunradi un inovāciju, ir 

arī svarīga nodarbinātības izaugsmei un 

Savienības ekonomikas konkurētspējas 

uzlabošanai. Komercnoslēpumi ir viens no 

intelektuālās jaunrades un novatoriskās 

zinātības aizsardzības veidiem, ko izmanto 

uzņēmumi izmanto visvairāk, tomēr 

vienlaikus esošais Savienības tiesiskais 

regulējums tos vismazāk aizsargā pret 

nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai 

izpaušanu, ko veic trešās puses. Tomēr 

zināšanu un informācijas izplatīšana būtu 

jāuzskata par būtisku aspektu, lai 

nodrošinātu dinamiskas, labvēlīgas un 

vienlīdzīgas iespējas uzņēmumu, jo īpaši 

mazo un vidējo uzņēmumu, attīstībai.  

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Ir lietderīgi paredzēt noteikumus 

Savienības mērogā, lai tuvinātu valstu 

regulējumu nolūkā nodrošināt pietiekamu 

un konsekventu tiesiskās aizsardzības 

līmeni visā iekšējā tirgū attiecībā uz 

komercnoslēpuma nelikumīgu iegūšanu, 

izmantošanu vai izpaušanu. Šajā nolūkā ir 

svarīgi izveidot komercnoslēpuma vienādu 

definīciju, neierobežojot priekšmetu, kas 

jāaizsargā pret piesavināšanos. Līdz ar to 

šai definīcijai ir jābūt tādai, kas aptver 

uzņēmējdarbības informāciju, tehnoloģisko 

informāciju un zinātību, ja ir likumīga 

interese to glabāt slepenībā un pastāv 

tiesiskā paļāvība, ka šāda konfidencialitāte 

tiks ievērota. Pēc būtības šādai definīcijai 

būtu jāizslēdz nesvarīga informācija un tai 

nebūtu jāattiecas uz zināšanām un 

(8) Ir lietderīgi paredzēt noteikumus 

Savienības mērogā, lai tuvinātu valstu 

regulējumu nolūkā nodrošināt pietiekamu 

un konsekventu civiltiesiskās aizsardzības 

līmeni visā iekšējā tirgū attiecībā uz 

komercnoslēpuma nelikumīgu iegūšanu, 

izmantošanu vai izpaušanu. Šajā nolūkā ir 

svarīgi izveidot komercnoslēpuma vienādu 

definīciju, neierobežojot priekšmetu, kas 

jāaizsargā pret piesavināšanos. Līdz ar to 

šai definīcijai ir jābūt tādai, kas aptver 

uzņēmējdarbības informāciju, tehnoloģisko 

informāciju un zinātību, ja ir likumīga 

interese to glabāt slepenībā un pastāv 

tiesiskā paļāvība, ka šāda konfidencialitāte 

tiks ievērota. Šādai informācijai vai 

zinātībai turklāt vajadzētu būt ar faktisku 

vai potenciālu komerciālo vērtību, un tās 
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prasmēm, ko ieguvuši darba ņēmēji 

ikdienas nodarbinātības laikā un kas ir 

zināmas vai pieejamas personām vidē, kas 

parasti strādā ar attiecīgo informācijas 

veidu. 

izpaušana, iespējams, varētu kaitēt tās 

personas leģitīmām ekonomiskām 

interesēm, kura likumīgi kontrolē šo 

informāciju. Pēc būtības šādai definīcijai 

būtu jāizslēdz nesvarīga informācija un tai 

nebūtu jāattiecas uz zināšanām un 

prasmēm, ko ieguvuši darba ņēmēji 

ikdienas nodarbinātības laikā un kas ir 

vispārēji zināmas vai brīvi pieejamas 

personām vidē, kas parasti strādā ar 

attiecīgo informācijas veidu. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Šai direktīvai nevajadzētu skart 

tiesības apspriest, noslēgt un izpildīt 

koplīgumus, kā arī veikt protesta akcijas 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi, 

kuri atbilst Savienības tiesību aktiem. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

10.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10b) Publiskās iestādes veiktai 

komercnoslēpuma iegūšanai vai 

izpaušanai, ja to paredz vai atļauj likums, 

nevajadzētu būt nelikumīgai izmantošanai 

vai izpaušanai. Tomēr šāda iegūšana vai 

izpaušana būtu skaidri jānosaka 

attiecīgās publiskās iestādes pilnvarās, un 

šo pilnvaru pārkāpums būtu jāuzskata par 

nelikumīgu rīcību. 
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Pamatojums 

Būtu jāprecizē, ka komercnoslēpuma iegūšana vai izpaušana nav nelikumīga, ja publisko 

iestāžu informācijas pieprasījumus paredz tiesību akti. 

 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 

pasākumi un aizsardzības līdzekļi, kas 

paredzēti komercnoslēpumu aizsardzībai, 

būtu jāpielāgo, lai tie atbilstu mērķim par 

pētniecības un inovācijas iekšējā tirgus 

vienmērīgu darbību, neapdraudot citus 

sabiedrības interesēs esošus mērķus un 

principus. Šajā ziņā pasākumi un 

aizsardzības līdzekļi nodrošina, ka 

kompetentās tiesu iestādes ņem vērā 

komercnoslēpuma vērtību, tādas rīcības, 

kuras rezultātā notikusi komercnoslēpuma 

nelikumīga iegāde, izmantošana vai 

izpaušana, smaguma pakāpi, kā arī šādas 

rīcības ietekmi. Būtu arī jānodrošina, ka 

kompetentajām tiesu iestādēm ir rīcības 

brīvība izsvērt tiesvedībā iesaistīto pušu 

intereses, kā arī trešo pušu intereses, 

tostarp attiecīgā gadījumā, patērētāju 

intereses. 

(11) Saskaņā ar proporcionalitātes principu 

pasākumi un aizsardzības līdzekļi, kas 

paredzēti komercnoslēpumu aizsardzībai, 

būtu jāpielāgo, lai tie atbilstu mērķim par 

pētniecības un inovācijas iekšējā tirgus 

vienmērīgu darbību, jo īpaši lai tiem būtu 

atturoša ietekme attiecībā uz 

komercnoslēpuma nelikumīgu iegūšanu, 

izmantošanu un izpaušanu, neapdraudot 

pamattiesības un brīvības vai sabiedrības 

intereses, piemēram, sabiedrības drošību, 

patērētāju aizsardzību, sabiedrības 

veselību un vides aizsardzību, kā arī 

nekādā veidā neskarot darba ņēmēju 

pārvietošanās brīvību. Šajā ziņā pasākumi 

un aizsardzības līdzekļi nodrošina, ka 

kompetentās tiesu iestādes ņem vērā tādus 

faktorus kā komercnoslēpuma vērtība, 

tādas rīcības, kuras rezultātā notikusi 

komercnoslēpuma nelikumīga iegāde, 

izmantošana vai izpaušana, smaguma 

pakāpe, kā arī šādas rīcības ietekme. Būtu 

arī jānodrošina, ka kompetentajām tiesu 

iestādēm ir rīcības brīvība izsvērt 

tiesvedībā iesaistīto pušu intereses, kā arī 

trešo pušu intereses, tostarp attiecīgā 

gadījumā, patērētāju intereses. 

 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 
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12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Iekšējā tirgus vienmērīga darbība tiktu 

apdraudēta, ja nodrošinātie pasākumi un 

aizsardzības līdzekļi tiktu izmantoti, lai 

īstenotu nelikumīgus nodomus, kas nav 

saderīgi ar šīs direktīvas mērķiem. Tādēļ ir 

svarīgi nodrošināt, lai tiesu iestādēm būtu 

pilnvaras noteikt sankcijas par ļaunprātīgu 

prasītāju uzvedību, kas rīkojas negodprātīgi 

un iesniedz acīmredzami nepamatotus 

pieteikumus. Ir arī svarīgi, lai nodrošinātie 

pasākumi un aizsardzības līdzekļi 

neierobežotu vārda un informācijas brīvību 

(kas ietver plašsaziņas līdzekļu brīvību un 

plurālismu, kā atspoguļots Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā) 

vai ziņošanu par nelikumīgām darbībām. 

Līdz ar to komercnoslēpuma aizsardzība 

nebūtu jāattiecina uz gadījumiem, kuros 

komercnoslēpuma izpaušana kalpo 

sabiedrības interesēm tiktāl, ciktāl ir atklāta 

attiecīga nepareiza vai ļaunprātīga rīcība. 

(12) Iekšējā tirgus vienmērīga darbība tiktu 

apdraudēta, ja nodrošinātie pasākumi un 

aizsardzības līdzekļi tiktu izmantoti, lai 

īstenotu nelikumīgus nodomus, piemēram, 

radītu nepamatotus šķēršļus iekšējam 

tirgum vai darbaspēka mobilitātei, kas nav 

saderīgi ar šīs direktīvas mērķiem. Tādēļ ir 

svarīgi nodrošināt, lai tiesu iestādēm būtu 

pilnvaras noteikt sankcijas par ļaunprātīgu 

prasītāju uzvedību, kas rīkojas negodprātīgi 

un iesniedz acīmredzami nepamatotus 

pieteikumus. Ir arī svarīgi, lai nodrošinātie 

pasākumi un aizsardzības līdzekļi 

neierobežotu vārda un informācijas brīvību 

(kas ietver plašsaziņas līdzekļu brīvību un 

plurālismu, kā atspoguļots Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā) 

vai ziņošanu par nelikumīgām darbībām. 

Līdz ar to komercnoslēpuma aizsardzība 

nebūtu jāattiecina uz gadījumiem, kuros 

komercnoslēpuma izpaušana kalpo 

sabiedrības interesēm tiktāl, ciktāl ir atklāta 

attiecīga nepareiza vai ļaunprātīga rīcība. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Tiesiskās noteiktības interesēs un 

ņemot vērā to, ka likumīgajiem 

komercnoslēpuma turētājiem ir jārūpējas 

par savu vērtīgo komercnoslēpumu 

konfidencialitātes ievērošanu un to 

izmantošanas uzraudzību, šķiet lietderīgi 

noteikt, ka prasību komercnoslēpuma 

aizsardzībai ir iespējams celt tikai 

ierobežotā laikposmā pēc dienas, kurā 

komercnoslēpuma turētāji uzzināja vai 

tiem vajadzēja uzzināt par sava 

komercnoslēpuma nelikumīgu iegūšanu, 

(13) Pētniecības un inovācijas iekšējā 

tirgus netraucētas darbības 

nodrošināšanas un tiesiskās noteiktības 

interesēs, kā arī ņemot vērā to, ka 

likumīgajiem komercnoslēpuma turētājiem 

ir jārūpējas par savu vērtīgo 

komercnoslēpumu konfidencialitātes 

ievērošanu un to izmantošanas uzraudzību, 

šķiet lietderīgi noteikt, ka prasību 

komercnoslēpuma aizsardzībai ir iespējams 

celt tikai trīs gadu laikposmā pēc dienas, 

kurā komercnoslēpuma turētāji uzzināja 
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izmantošanu vai izpaušanu, ko veikusi 

trešā puse. 

vai tiem vajadzēja uzzināt par sava 

komercnoslēpuma nelikumīgu iegūšanu, 

izmantošanu vai izpaušanu, ko veikusi 

trešā puse. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Ja trešā persona nelikumīgi iegūst 

komercnoslēpumu, tam varētu būt postošas 

sekas uz tā likumīgo turētāju, jo tiklīdz 

komercnoslēpums tiktu publiski atklāts, 

attiecīgajam turētājam nebūtu iespējams 

atgriezties situācijā, kas bija pirms 

komercnoslēpuma zaudēšanas. Tādēļ ir 

svarīgi nodrošināt ātrus un pieejamus 

pagaidu pasākumus, lai nekavējoties 

izbeigtu komercnoslēpuma nelikumīgu 

iegūšanu, izmantošanu vai izpaušanu. 

Šādam atbrīvojumam ir jābūt pieejamam 

bez nepieciešamības gaidīt lēmumu par 

attiecīgās lietas būtību, pienācīgi ievērojot 

tiesības uz aizstāvību un proporcionalitātes 

principu, ņemot vērā attiecīgās lietas 

būtību. Var arī pieprasīt pietiekama līmeņa 

garantijas, lai segtu izmaksas un kaitējumu, 

kas radīts atbildētājam nepamatotas 

prasības dēļ, īpaši, ja jebkāda kavēšanās 

radītu neatgriezenisku kaitējumu 

komercnoslēpuma likumīgajam turētājam. 

(15) Ja trešā persona nelikumīgi iegūst 

komercnoslēpumu, tam varētu būt postošas 

sekas uz tā likumīgo turētāju, jo tiklīdz 

komercnoslēpums tiktu publiski atklāts, 

attiecīgajam turētājam nebūtu iespējams 

atgriezties situācijā, kas bija pirms 

komercnoslēpuma zaudēšanas. Tādēļ ir 

svarīgi nodrošināt ātrus un pieejamus 

pagaidu pasākumus, lai nekavējoties 

izbeigtu komercnoslēpuma nelikumīgu 

iegūšanu, izmantošanu vai izpaušanu, 

tostarp, ja šādu komercnoslēpumu 

izmanto pakalpojumu sniegšanai. Šādam 

atbrīvojumam ir jābūt pieejamam bez 

nepieciešamības gaidīt lēmumu par 

attiecīgās lietas būtību, pienācīgi ievērojot 

tiesības uz aizstāvību un proporcionalitātes 

principu, ņemot vērā attiecīgās lietas 

būtību. Var arī pieprasīt pietiekama līmeņa 

garantijas, lai segtu izmaksas un kaitējumu, 

kas radīts atbildētājam nepamatotas 

prasības dēļ, īpaši, ja jebkāda kavēšanās 

radītu neatgriezenisku kaitējumu 

komercnoslēpuma likumīgajam turētājam. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Tā paša iemesla dēļ ir arī svarīgi 

nodrošināt pasākumus, lai novērstu 

(16) Tā paša iemesla dēļ ir arī svarīgi 

nodrošināt pasākumus, lai novērstu 
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komercnoslēpuma turpmāku nelikumīgu 

izmantošanu vai izpaušanu. Lai aizlieguma 

pasākumi būtu efektīvi, to ilgumam, ja 

apstākļi pieprasa laika ierobežojumus, 

būtu jābūt pietiekamam, lai novērstu 

jebkuru komerciālo priekšrocību, ko trešā 

puse būtu varējusi iegūt no 

komercnoslēpuma nelikumīgas iegūšanas, 

izmantošanas vai izpaušanas. Jebkurā 

gadījumā neviens šāda veida pasākums 

nebūtu jāizpilda, ja informācija, uz ko 

sākotnēji attiecās komercnoslēpums, ir 

vispārpieejama tādu iemeslu dēļ, kurus 

nevar saistīt ar atbildētāju. 

komercnoslēpuma turpmāku nelikumīgu 

izmantošanu vai izpaušanu. Lai aizlieguma 

pasākumi būtu efektīvi un samērīgi, to 

ilgumam vajadzētu būt pietiekamam, lai 

novērstu jebkuru komerciālo priekšrocību, 

ko trešā puse būtu varējusi iegūt no 

komercnoslēpuma nelikumīgas iegūšanas, 

izmantošanas vai izpaušanas, tostarp, ja 

šādu komercnoslēpumu izmanto 

pakalpojumu sniegšanai, turklāt 

pasākumu ilgumam vajadzētu būt 

ierobežotam, lai izvairītos no nepamatotu 

šķēršu radīšanas konkurencei iekšējā 

tirgū. Jebkurā gadījumā neviens šāda veida 

pasākums nebūtu jāizpilda, ja informācija, 

uz ko sākotnēji attiecās komercnoslēpums, 

ir vispārpieejama tādu iemeslu dēļ, kurus 

nevar saistīt ar atbildētāju. 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Komercnoslēpumu var nelikumīgi 

izmantot, lai projektētu, ražotu vai pārdotu 

preces vai to daļas, kuras var tikt izplatītas 

iekšējā tirgū, tādējādi ietekmējot 

komercnoslēpuma turētāja komerciālās 

intereses un iekšējā tirgus darbību. Šādos 

gadījumos un ja attiecīgajam 

komercnoslēpumam ir būtiska ietekme uz 

radušās preces kvalitāti, vērtību vai cenu, 

vai uz cenas samazināšanu, tās ražošanas 

vai tirdzniecības procesa veicināšanu vai 

paātrināšanu, ir svarīgi pilnvarot tiesu 

iestādes norīkot pienācīgus pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka šādas preces netiek laistas 

apgrozībā vai tiek izņemtas no tirgus. 

Ņemot vērā tirdzniecības globālo raksturu, 

ir arī nepieciešams, lai šādi pasākumi 

ietvertu aizliegumu šādas preces ievest 

Savienībā vai tās glabāt nolūkā tās piedāvāt 

tirgū vai laist apgrozībā. Ņemot vērā 

(17) Komercnoslēpumu var nelikumīgi 

izmantot, lai projektētu, ražotu vai pārdotu 

preces vai to daļas, kuras var tikt izplatītas 

iekšējā tirgū, tādējādi ietekmējot 

komercnoslēpuma turētāja komerciālās 

intereses un iekšējā tirgus darbību. 

Gadījumos, kad ir pierādīta nelikumīga 

iegūšana, un ja attiecīgajam 

komercnoslēpumam ir būtiska ietekme uz 

radušās preces kvalitāti, vērtību vai cenu, 

vai uz cenas samazināšanu, tās ražošanas 

vai tirdzniecības procesa veicināšanu vai 

paātrināšanu, ir svarīgi pilnvarot tiesu 

iestādes norīkot pienācīgus pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka šādas preces netiek laistas 

apgrozībā vai tiek izņemtas no tirgus. 

Ņemot vērā tirdzniecības globālo raksturu, 

ir arī nepieciešams, lai šādi pasākumi 

ietvertu aizliegumu šādas preces ievest 

Savienībā vai tās glabāt nolūkā tās piedāvāt 
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proporcionalitātes principu, korektīvajiem 

pasākumiem nevajadzētu obligāti ietvert 

preču iznīcināšanu, ja ir pieejami citi reāli 

izpildāmi risinājumi, piemēram, novēršot 

preces iezīmes, kas pārkāpj 

komercnoslēpumu vai atbrīvojoties no 

precēm ārpus tirgus, piemēram, ziedojot tās 

labdarības organizācijām. 

tirgū vai laist apgrozībā. Ņemot vērā 

proporcionalitātes principu, korektīvajiem 

pasākumiem nevajadzētu obligāti ietvert 

preču iznīcināšanu, ja ir pieejami citi reāli 

izpildāmi risinājumi, piemēram, novēršot 

preces iezīmes, kas pārkāpj 

komercnoslēpumu vai atbrīvojoties no 

precēm ārpus tirgus, piemēram, ziedojot tās 

labdarības organizācijām. 

 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Šai direktīvai nebūtu jāietekmē 

konkurences tiesību noteikumi, īpaši 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

101. un 102. pants. Šajā direktīvā noteiktie 

pasākumi nebūtu jāizmanto, lai nepamatoti 

ierobežotu konkurenci veidā, kas ir 

pretrunā minētajam Līgumam. 

(27) Šai direktīvai nebūtu jāietekmē 

konkurences tiesību noteikumi, īpaši 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 

101. un 102. pants. Šajā direktīvā noteiktie 

pasākumi nebūtu jāizmanto, lai negodīgi 

ierobežotu konkurenci, kavētu piekļuvi 

iekšējam tirgum un/vai radītu šķēršļus 

darbaspēka mobilitātei veidā, kas ir 

pretrunā minētajam Līgumam. 

 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Pasākumiem, kas pieņemti, lai 

aizsargātu komercnoslēpumus pret to 

nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un 

izpaušanu, nebūtu jāietekmē jebkādu citu 

attiecīgo tiesību aktu piemērošanu citās 

jomās, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, 

privātuma, dokumentu pieejamības un 

līgumtiesību jomā. Tomēr ja Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2004/48/EK8 darbības joma un šīs 

(28) Pasākumiem, kas pieņemti, lai 

aizsargātu komercnoslēpumus pret to 

nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un 

izpaušanu, nebūtu jāietekmē jebkādu citu 

attiecīgo tiesību aktu piemērošanu citās 

jomās, tostarp vides un atbildības par videi 

nodarīto kaitējumu, patērētāju 

aizsardzības, veselības un drošības 

prasību, veselības aizsardzības, 
intelektuālā īpašuma tiesību, privātuma, 
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direktīvas darbības joma pārklājas, šai 

direktīvai dod priekšroku kā lex specialis, 

dokumentu un informācijas pieejamības, 

kā arī līgumtiesību jomā. Tomēr ja Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2004/48/EK8 darbības joma un šīs 

direktīvas darbības joma pārklājas, šai 

direktīvai dod priekšroku kā lex specialis. 

__________________ __________________ 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa Direktīva 

2004/48/EK par intelektuālā īpašuma 

tiesību piemērošanu, (OV L 157, 

30.4.2004., 45. lpp.). 

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa Direktīva 

2004/48/EK par intelektuālā īpašuma 

tiesību piemērošanu (OV L 157, 

30.4.2004., 45. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī direktīva paredz noteikumus par 

aizsardzību pret komercnoslēpumu 

nelikumīgu iegūšanu izpaušanu un 

izmantošanu. 

Šī direktīva paredz noteikumus par 

aizsardzību pret neizpaužamas zinātības 

un uzņēmējdarbības informācijas 
(komercnoslēpumu) nelikumīgu iegūšanu, 

izmantošanu un izpaušanu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) “komercnoslēpums” ir informācija, kas 

atbilst visām turpmāk minētajām prasībām: 

(1) “komercnoslēpums” ir zinātība un 

uzņēmējdarbības informācija, kas atbilst 

visām turpmāk minētajām prasībām: 
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Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ar komerciālu vērtību, tādēļ, ka tā ir 

slepena, 

(b) ar faktisku vai potenciālu komerciālo 

vērtību tāpēc, ka tā ir slepena, 

 

 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) attiecīgos apstākļos ir bijusi pakļauta 

saprātīgiem slepenības uzturēšanas 

pasākumiem, ko veic persona, kura 

likumīgi kontrolē informāciju. 

(c) attiecīgos apstākļos ir bijusi pakļauta 

saprātīgiem slepenības uzturēšanas 

pasākumiem, ko veic komercnoslēpuma 

turētājs. 

Pamatojums 

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu atbilstību 2. panta 2. punktā lietotajam terminam. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) attiecas uz izmēģinājumiem, 

pārbaudēm vai citiem slepeniem datiem, 

kuru iegūšanai bijis veltīts nozīmīgs darbs 

un uz kuru publiskošanu attiecas atļaujas 

saņemšana, lai tirgū laistu ķīmiskus 

produktus, farmaceitiskus preparātus vai 

lauksaimniecības produktus, kas saistīti 

ar jaunu ķīmisko vielu izmantošanu. 
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Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) “pārkāpuma preces” ir preces, kuru 

dizains, kvalitāte, ražošanas process vai 

pārdošana lielā mērā gūst labumu no 

nelikumīgi iegūta, izmantota vai izpausta 

komercnoslēpuma. 

(4) “pārkāpuma preces” ir preces, kuru 

dizains, kvalitāte, īpašības, 

funkcionalitāte, ražošanas process vai 

pārdošana gūst labumu no nelikumīgi 

iegūta, izmantota vai izpausta 

komercnoslēpuma. 

Pamatojums 

Terminu “īpašības” un “funkcionalitāte” pievienošana ietver citus aspektus, ne tikai preču 

kvalitāti. Prece uzskatāma par pārkāpuma preci, ja saistībā ar to jebkādā veidā tiek gūts 

labums no nelikumīgi iegūta komercnoslēpuma, neatkarīgi no tā, cik “lielā mērā” labums 

gūts. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komercnoslēpuma iegūšana bez 

komercnoslēpuma turētāja atļaujas ir 

uzskatāma par nelikumīgu, ja ar nodomu 

vai rupjas nolaidības dēļ tas ir noticis šādu 

iemeslu rezultātā: 

2. Komercnoslēpuma iegūšana bez 

komercnoslēpuma turētāja atļaujas ir 

uzskatāma par nelikumīgu, ja tas ir noticis 

šādu iemeslu rezultātā: 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) neatļauta piekļuve tādiem 

dokumentiem, objektiem, materiāliem, 

vielām vai elektroniskajām datnēm vai to 

kopēšana, kas ir komercnoslēpuma turētāja 

(a) neatļauta piekļuve tādiem 

dokumentiem, objektiem, materiāliem, 

vielām vai elektroniskajām datnēm vai to 

kopēšana, kas ir komercnoslēpuma turētāja 
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likumīgā kontrolē, kuri ietver 

komercnoslēpumu vai no kuriem to var 

izsecināt, 

likumīgā kontrolē, kuri ietver 

komercnoslēpumu, 

Pamatojums 

Nav nepieciešams paskaidrot, ka komercnoslēpuma turētājs tiek aizsargāts tikai pret 

komercnoslēpuma nelikumīgu iegūšanu un nevis pret reverso inženieriju, kas ir likumīga. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komercnoslēpuma izmantošanu vai 

izpaušanu uzskata par nelikumīgu, ja bez 

komercnoslēpuma turētāja atļaujas to ar 

nodomu vai rupjas nolaidības dēļ ir 

veikusi persona, par kuru konstatēts, ka tā 

atbilst kādam no šādiem nosacījumiem: 

3. Komercnoslēpuma izmantošanu vai 

izpaušanu uzskata par nelikumīgu, ja bez 

komercnoslēpuma turētāja atļaujas to ir 

veikusi persona, par kuru konstatēts, ka tā 

atbilst kādam no šādiem nosacījumiem: 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komercnoslēpuma izmantošanu vai 

izpaušanu arī uzskata par nelikumīgu, ja 

persona šādas izmantošanas vai izpaušanas 

laikā zināja vai, attiecīgos apstākļos tai 

vajadzēja zināt, ka komercnoslēpums tika 

iegūts no citas personas, kas 

komercnoslēpumu izmantoja vai izpauda 

nelikumīgi 3. punkta nozīmē. 

4. Komercnoslēpuma iegūšanu, 

izmantošanu vai izpaušanu arī uzskata par 

nelikumīgu, ja persona šādas iegūšanas, 

izmantošanas vai izpaušanas laikā zināja 

vai attiecīgajos apstākļos tai vajadzēja 

zināt, ka komercnoslēpums tika tieši vai 

netieši iegūts no citas personas, kas 

komercnoslēpumu izmantoja vai izpauda 

nelikumīgi 3. punkta nozīmē. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Pārkāpuma preču apzināta un tīša 

ražošana, piedāvāšana vai laišana 

apgrozībā, vai pārkāpuma preču ievešana, 

izvešana vai glabāšana tiek uzskatīta par 

komercnoslēpuma nelikumīgu 

izmantošanu. 

5. Pārkāpuma preču ražošana, piedāvāšana 

vai laišana apgrozībā, vai pārkāpuma preču 

ievešana, izvešana vai glabāšana arī tiek 

uzskatīta par komercnoslēpuma nelikumīgu 

izmantošanu, ja persona, kura veic šādas 

darbības, zina vai noteiktos apstākļos tai 

būtu jāzina, ka komercnoslēpums tika 

izmantots nelikumīgi 3. punkta nozīmē. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komercnoslēpumu iegūšanu uzskata par 

likumīgu, ja tie ir iegūti kādā no šādiem 

veidiem: 

1. Komercnoslēpumu iegūšanu uzskata par 

likumīgu, ja tie ir iegūti kādā no šādiem 

veidiem: 

(a) neatkarīgs atklājums vai izgudrojums, (a) neatkarīgs atklājums vai izgudrojums, 

(b) tāda produkta vai objekta, kas ir darīts 

pieejams sabiedrībai vai kas ir informācijas 

ieguvēja likumīgā turējumā, aplūkošana, 

pētniecība, sadale pa sastāvdaļām vai 

pārbaude, 

(b) tāda produkta vai objekta aplūkošana, 

pētniecība, sadale pa sastāvdaļām vai 

pārbaude, kas ir darīts pieejams sabiedrībai 

vai kas ir tāda informācijas ieguvēja 

likumīgā turējumā, kuram nav likumīga 

pienākuma ierobežot komercnoslēpuma 

iegūšanu, 

(c) darba ņēmēju pārstāvju tiesību uz 

informāciju un konsultāciju izmantošana 

saskaņā ar Savienības un valsts tiesību 

aktiem un/vai praksi, 

(c) darba ņēmēju pārstāvju tiesību uz 

informāciju un konsultāciju izmantošana 

saskaņā ar Savienības un valsts tiesību 

aktiem un/vai praksi, 

(c) jebkāda cita prakse, kas noteiktos 

apstākļos atbilst godīgai komercpraksei. 

(d) jebkāda cita prakse, kas noteiktos 

apstākļos atbilst godīgai komercpraksei. 

 Komercnoslēpuma iegūšana, izmantošana 

un izpaušana ir uzskatāma par likumīgu 

tiktāl, ciktāl šādu iegūšanu, izmantošanu 

vai izpaušanu paredz Savienības vai valsts 

tiesību akti un atļauj tajos izklāstītie 

noteikumi par komercnoslēpuma turētāja 

tiesību aizsardzību. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka netiek 2. Komercnoslēpumu iegūšanu, 
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piešķirtas tiesības piemērot šajā direktīvā 

paredzētos pasākumus, procedūras un 

aizsardzības līdzekļus, ja 
komercnoslēpuma iespējamā iegūšana, 

izmantošana vai izpaušana tika veikta kādā 

no šādiem gadījumiem: 

izmantošanu vai izpaušanu uzskata par 

likumīgu tiktāl, ciktāl komercnoslēpuma 

iespējamā iegūšana, izmantošana vai 

izpaušana tika veikta kādā no šādiem 

gadījumiem: 

(a) likumīgi izmantojot tiesības uz vārda un 

informācijas brīvību, 

(a) likumīgi izmantojot tiesības uz vārda un 

informācijas brīvību, 

(b) nolūkā atklāt pieteikuma iesniedzēja 

pārkāpumu, nepareizu rīcību vai 

nelikumīgu darbību, ja komercnoslēpuma 

iespējamā iegūšana, izmantošana vai 

izpaušana bija nepieciešama šādai 

atklāšanai un attiecīgais atbildētājs rīkojās 

sabiedrības interesēs, 

(b) nolūkā atklāt pārkāpumu, nepareizu 

rīcību vai nelikumīgu darbību, ja 

komercnoslēpuma iespējamā iegūšana, 

izmantošana vai izpaušana bija 

nepieciešama šādai atklāšanai un 

attiecīgais atbildētājs rīkojās sabiedrības 

interesēs, 

(c) komercnoslēpumu izpauda darbinieki 

saviem pārstāvjiem, likumīgi pildot savas 

pārstāvniecības funkcijas, 

(c) komercnoslēpumu izpauda darbinieki 

saviem pārstāvjiem, likumīgi pildot savas 

pārstāvniecības funkcijas saskaņā ar 

Savienības un valsts tiesību aktiem un 

praksi, 

(d) nolūkā izpildīt ārpuslīgumiskas 

saistības, 

 

(e) nolūkā aizsargāt likumīgas intereses. (e) nolūkā aizsargāt likumīgas intereses, 

kas atzītas Savienības vai valsts tiesību 

aktos. 

 2.a Šī direktīva neskar: 

 (a) tādu Savienības vai valsts noteikumu 

piemērošanu, kuri paredz, ka 

komercnoslēpuma turētājiem sabiedrības 

interesēs jāizpauž informācija, tostarp 

komercnoslēpumi, valsts iestādēm, lai tās 

varētu veikt savus pienākumus; 

 (b) darba ņēmēju iepriekšējās 

nodarbinātības laikā iegūtās informācijas, 

zināšanu, kvalifikācijas un prasmju 

izmantošanu tiktāl, ciktāl 3. pants uz to 

neattiecas.  
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Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) novērš šķēršļu veidošanos likumīgai 

tirdzniecībai iekšējā tirgū, 

(b) novērš šķēršļu veidošanos likumīgai 

tirdzniecībai, konkurencei un darba 

ņēmēju mobilitātei iekšējā tirgū, 

 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka prasības šajā 

direktīvā paredzēto pasākumu, procedūru 

un aizsardzības līdzekļu piemērošanai var 

celt vismaz viena gada laikā, bet ne vēlāk 

kā divus gadus pēc dienas, kurā 

pieteikuma iesniedzējs uzzināja vai tam 

bija iemesls uzzināt par pēdējo faktu, kas 

lika attiecīgi rīkoties. 

Dalībvalstis nodrošina, ka prasības šajā 

direktīvā paredzēto pasākumu, procedūru 

un aizsardzības līdzekļu piemērošanai var 

celt trīs gadu laikā pēc dienas, kurā 

pieteikuma iesniedzējs uzzināja vai tam 

bija iemesls uzzināt par pēdējo faktu, kas 

lika attiecīgi rīkoties. 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis nodrošina, ka pusēm, to 

juridiskajiem pārstāvjiem, tiesas 

amatpersonām, lieciniekiem, ekspertiem un 

jebkurai citai personai, kas piedalās tiesas 

procesā, kas saistīts ar komercnoslēpuma 

nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai 

Dalībvalstis nodrošina, ka pusēm, to 

juridiskajiem pārstāvjiem, tiesas 

amatpersonām, lieciniekiem, ekspertiem un 

jebkurai citai personai, kas piedalās tiesas 

procesā, kas saistīts ar komercnoslēpuma 

nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai 
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izpaušanu, vai kam ir pieeja dokumentiem, 

kuri veido daļu no šāda tiesas procesa, 

neļauj izmantot vai izpaust nevienu 

komercnoslēpumu vai iespējamo 

komercnoslēpumu, ko tie ir uzzinājuši 

šādas piedalīšanās vai pieejas rezultātā. 

izpaušanu, vai kam ir pieeja dokumentiem, 

kuri veido daļu no šāda tiesas procesa, 

neļauj izmantot vai izpaust nevienu 

komercnoslēpumu vai iespējamo 

komercnoslēpumu, ko tie ir uzzinājuši 

šādas piedalīšanās vai pieejas rezultātā. 

Dalībvalstis var arī atļaut kompetentām 

tiesu iestādēm veikt šādus pasākumus pēc 

savas iniciatīvas. 

 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirmajā daļā minētās saistības zaudē spēku 

jebkādos šādos gadījumos: 

Pirmajā daļā minētās saistības līdz tiesas 

procesa beigām paliek spēkā. Jebkurā 

gadījumā tās zaudē spēku jebkādos šādos 

gadījumos: 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ja tiesas procesa gaitā tiek konstatēts, 

ka iespējamais komercnoslēpums neatbilst 

2. panta 1. punktā noteiktajām prasībām; 

(a) ja ar galīgu lēmumu tiek konstatēts, ka 

iespējamais komercnoslēpums neatbilst 

2. panta 1. punktā izklāstītajām prasībām; 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis arī nodrošina, ka kompetentās 

tiesu iestādes, pēc puses pienācīgi 

pamatota pieteikuma saņemšanas, var veikt 

konkrētus pasākumus, lai ievērotu jebkura 

Dalībvalstis arī nodrošina, ka kompetentās 

tiesu iestādes, pēc puses pamatota 

pieteikuma saņemšanas, var veikt 

konkrētus pasākumus, lai ievērotu jebkura 
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komercnoslēpuma vai iespējamā 

komercnoslēpuma konfidencialitāti, kas 

izmantots vai minēts tiesas procesa gaitā 

attiecībā uz komercnoslēpuma nelikumīgu 

iegūšana, izmantošanu vai izpaušanu. 

komercnoslēpuma vai iespējamā 

komercnoslēpuma konfidencialitāti, kas 

izmantots vai minēts tiesas procesa gaitā 

attiecībā uz komercnoslēpuma nelikumīgu 

iegūšana, izmantošanu vai izpaušanu. 

Turklāt dalībvalstis var atļaut 

kompetentajām tiesu iestādēm noteikt 

ex officio pasākumus. 

 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) daļēji vai pilnībā ierobežot piekļuvi 

jebkuram komercnoslēpumu saturošam 

dokumentam, ko iesniegušas puses vai 

trešās personas; 

(a) daļēji vai pilnībā ierobežot piekļuvi 

jebkuram komercnoslēpumu saturošam 

dokumentam, ko iesniegušas puses vai 

trešās personas, ar nosacījumu, ka abām 

iesaistītajām pusēm vai to pārstāvjiem ir 

piekļuve tam; 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu, ka abām pusēm ir piekļuve informācijai, kas saturiski ir būtiska lietai. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ierobežot piekļuvi tiesas sēdēm, ja 

komercnoslēpumu var izpaust, un to 

attiecīgajiem ierakstiem vai protokoliem. 

Ārkārtas gadījumos un saskaņā ar 

pienācīgu pamatojumu kompetentās tiesu 

iestādes var ierobežot pušu piekļuvi 

minētajām tiesas sēdēm un norīkot tās 

veikt vienīgi pušu juridisko pārstāvju un 

pilnvarotu ekspertu klātbūtnē, ievērojot 

1. punktā minētās konfidencialitātes 

pienākumus; 

(b) ierobežot piekļuvi tiesas sēdēm, ja 

komercnoslēpumus vai iespējamus 

komercnoslēpumus var izpaust, un to 

attiecīgajiem ierakstiem vai protokoliem, 

piekļuvi sniedzot noteiktam personu 

skaitam, ar nosacījumu, ka vismaz vienai 

personai no katras puses, tās attiecīgajam 

juristam vai pārstāvim tiesas procesā un 

tiesas amatpersonām ir piešķirta pilnīga 

piekļuve šādai tiesas sēdei, ierakstiem vai 

protokoliem; 
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Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izlemjot par 2. punktā minētā 

pieteikuma apmierināšanu vai noraidīšanu 

un novērtējot tā proporcionalitāti, 

kompetentās tiesu iestādes ņem vērā pušu 

un, vajadzības gadījumā, trešo pušu 

likumīgās intereses, un jebkādu iespējamo 

kaitējumu katrai pusei, un attiecīgā 

gadījumā trešajām pusēm, ko rada šāda 

pieteikuma apmierināšana vai noraidīšana. 

3. Izlemjot par komercnoslēpuma 

ievērošanas pasākumu atļaušanu vai 

noraidīšanu un novērtējot to 

proporcionalitāti, kompetentās tiesu 

iestādes ņem vērā nepieciešamību garantēt 

tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību un 

taisnīgu tiesu, pušu un, vajadzības 

gadījumā, trešo pušu likumīgās intereses, 

un jebkādu iespējamo kaitējumu katrai 

pusei, un attiecīgā gadījumā trešajām 

pusēm, ko rada šāda pieteikuma 

apmierināšana vai noraidīšana. 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 

tiesu iestādes pēc komercnoslēpuma 

turētāja lūguma var uzdot veikt kādu no 

šādiem pagaidu un piesardzības 

pasākumiem pret iespējamo pārkāpēju: 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Pamatojums 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tiesu iestādes 

var atļaut turpināt komercnoslēpuma 

iespējamu nelikumīgu iegūšanu, 

izmantošanu vai izpaušanu, ja ir iesniegtas 

garantijas nolūkā nodrošināt kompensāciju 

komercnoslēpuma turētājam. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tiesu 

iestādes — kā alternatīvu variantu 

1. punktā paredzētajiem pasākumiem — 

var atļaut turpināt komercnoslēpuma 

iespējamu nelikumīgu iegūšanu, 

izmantošanu vai izpaušanu, ja ir iesniegtas 

garantijas nolūkā nodrošināt kompensāciju 

komercnoslēpuma turētājam. 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

kompetentajām tiesu iestādēm attiecībā uz 

9. pantā minētajiem pasākumiem ir 

pilnvaras pieprasīt pieteikuma 

iesniedzējam sniegt pierādījumu, ko var 

pamatoti uzskatīt par pieejamu, lai 

apliecinātu, ka komercnoslēpums pastāv, 

ka pieteikuma iesniedzējs ir likumīgs 

komercnoslēpuma turētājs un ka 

komercnoslēpums ir iegūts nelikumīgi, ka 

komercnoslēpums tiek nelikumīgi 

izmantots vai izpausts, vai ka 

komercnoslēpuma nelikumīga iegūšana, 

izmantošana vai izpaušana ir nenovēršama. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

kompetentajām tiesu iestādēm attiecībā uz 

9. pantā minētajiem pasākumiem ir 

pilnvaras pieprasīt pieteikuma 

iesniedzējam sniegt pierādījumu, ko var 

pamatoti uzskatīt par pieejamu, lai 

apliecinātu, ka attiecīgais jautājums ir 

klasificējams kā komercnoslēpums, ka 

pieteikuma iesniedzējs ir 

komercnoslēpuma turētājs un ka 

komercnoslēpums ir iegūts nelikumīgi, ka 

komercnoslēpums tiek nelikumīgi 

izmantots vai izpausts, vai ka 

komercnoslēpuma nelikumīga iegūšana, 

izmantošana vai izpaušana ir nenovēršama. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, lemjot par 

pieteikuma apmierināšanu vai noraidīšanu 

un novērtējot tā proporcionalitāti, 

kompetentajām tiesu iestādēm ir 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, lemjot par 

pieteikuma apmierināšanu vai noraidīšanu 

un novērtējot tā proporcionalitāti, 

kompetentajām tiesu iestādēm ir 
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pienākums ņemt vērā komercnoslēpuma 

vērtību, pasākumus, kas veikti, lai 

komercnoslēpumu aizsargātu, atbildētāja 

rīcību komercnoslēpuma iegūšanā, 

izpaušanā vai izmantošanā, 

komercnoslēpuma nelikumīgas izpaušanas 

vai izmantošanas ietekmi, pušu likumīgās 

intereses un ietekmi, ko pusēm varētu radīt 

pasākumu apstiprināšana vai noraidīšana, 

trešo personu likumīgās intereses, 

sabiedrības intereses un pamattiesību, 

tostarp vārda un informācijas brīvības, 

aizsardzību. 

pienākums ņemt vērā visus būtiskos lietas 

aspektus, piemēram, komercnoslēpuma 

vērtību, pasākumus, kas veikti, lai 

komercnoslēpumu aizsargātu, atbildētāja 

rīcību komercnoslēpuma iegūšanā, 

izpaušanā vai izmantošanā, 

komercnoslēpuma nelikumīgas izpaušanas 

vai izmantošanas ietekmi, pušu likumīgās 

intereses un ietekmi, ko pusēm varētu radīt 

pasākumu apstiprināšana vai noraidīšana, 

trešo personu likumīgās intereses, 

sabiedrības intereses un pamattiesību, 

tostarp vārda un informācijas brīvības, 

aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 

tiesu iestādes var veikt 9. pantā minētos 

pagaidu pasākumus, ja pieteikuma 

iesniedzējs ir iesniedzis pietiekamu 

nodrošinājumu vai līdzvērtīgu garantiju, 

kas paredzēts, lai nodrošinātu 

kompensāciju par jebkuru nodarīto 

kaitējumu atbildētājam un, attiecīgā 

gadījumā, jebkurai citai personai, kuru 

ietekmējuši pasākumi. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Pamatojums 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja tiesas 

nolēmums ir pieņemts saistībā ar 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, ja tiesas 

nolēmums ir pieņemts saistībā ar 
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komercnoslēpuma nelikumīgu iegādi, 

izmantošanu vai izpaušanu, kompetentās 

tiesu iestādes pēc pieteikuma iesniedzēja 

lūguma var uzdot pārkāpējam veikt šādas 

darbības: 

komercnoslēpuma nelikumīgu iegādi, 

izmantošanu vai izpaušanu, kompetentās 

tiesu iestādes pēc pieteikuma iesniedzēja 

lūguma var uzdot pārkāpējam veikt vienu 

vai vairākas šādus pasākumus: 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) paziņojumu par pārkāpumu; svītrots 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka, izskatot 

pieprasījumu pieņemt 11. pantā paredzētos 

rīkojumus un korektīvus pasākumus un 

novērtējot to proporcionalitāti, 

kompetentās tiesu iestādes ņem vērā 

komercnoslēpuma vērtību, pasākumus, kas 

veikti, lai komercnoslēpumu aizsargātu, 

pārkāpēja rīcību komercnoslēpuma 

iegušanā, izpaušanā vai izmantošanā, 

komercnoslēpuma nelikumīgas izpaušanas 

vai izmantošanas ietekmi, pušu likumīgās 

intereses un ietekmi, ko pusēm varētu radīt 

pasākumu piešķiršana vai noraidīšana, 

trešo pušu likumīgās intereses, sabiedrības 

intereses un pamattiesību, tostarp vārda un 

informācijas brīvības, aizsardzību. 

Dalībvalstis nodrošina, ka, izskatot 

pieprasījumu pieņemt 11. pantā paredzētos 

rīkojumus un korektīvus pasākumus un 

novērtējot to proporcionalitāti, 

kompetentās tiesu iestādes ņem vērā lietas 

īpašos apstākļus. Attiecīgā gadījumā šī 

izvērtēšana aptver komercnoslēpuma 

vērtību, pasākumus, kas veikti, lai 

komercnoslēpumu aizsargātu, pārkāpēja 

rīcību komercnoslēpuma iegūšanā, 

izpaušanā vai izmantošanā, 

komercnoslēpuma nelikumīgas izpaušanas 

vai izmantošanas ietekmi, pušu likumīgās 

intereses un ietekmi, ko pusēm varētu radīt 

pasākumu piešķiršana vai noraidīšana, 

trešo pušu likumīgās intereses, sabiedrības 

intereses un pamattiesību, tostarp vārda un 

informācijas brīvības, aizsardzību. 

 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja kompetentās iestādes ierobežo 11. panta 

1. punkta a) apakšpunktā minētā pasākuma 

ilgumu, tas ir pietiekams, lai novērstu 

jebkuru komerciālu vai ekonomisku 

priekšrocību, ko pārkāpējs būtu varējis 

iegūt komercnoslēpuma nelikumīgas 

iegūšanas, izpaušanas vai izmantošanas 

rezultātā. 

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 

iestādes 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā 

minētā pasākuma ilgumu attiecīgi ierobežo 

tā, lai tas ir pietiekams, lai novērstu 

jebkuru komerciālu vai ekonomisku 

priekšrocību, ko pārkāpējs būtu varējis 

iegūt komercnoslēpuma nelikumīgas 

iegūšanas, izpaušanas vai izmantošanas 

rezultātā. 

Pamatojums 

Ja atbildētājs vairs nevar gūt nekādu komerciālu priekšrocību no piesavināšanās, turpmāka 

ierobežojuma pagarināšana noder tikai atturēšanas un sodīšanas nolūkiem, vienlaikus 

traucējot konkurenci un inovāciju. 

 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā 

minētās kārtības vietā tiek norīkots 

izmaksāt naudas kompensāciju, šāda 

naudas kompensācija nepārsniedz 

autoratlīdzības vai maksu summu, kas būtu 

bijis jāmaksā, ja attiecīgā persona būtu 

lūgusi atļauju izmantot konkrēto 

komercnoslēpumu uz laikposmu, kurā 

komercnoslēpuma izmantošana būtu bijusi 

aizliegta. 

Ja 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 

minētās kārtības vietā tiek norīkots 

izmaksāt naudas kompensāciju, šāda 

naudas kompensācija nepārsniedz 

autoratlīdzības vai maksu summu, kas būtu 

bijis jāmaksā, ja attiecīgā persona būtu 

lūgusi atļauju izmantot konkrēto 

komercnoslēpumu uz laikposmu, kurā 

komercnoslēpuma izmantošana būtu bijusi 

aizliegta. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 

tiesu iestādes, ņemot vērā cietušās puses 

pieteikumu, pārkāpējam, kas zināja vai 

kam būtu bijis jāzina, ka tas iesaistās 

komercnoslēpuma nelikumīga iegūšanā, 

izpaušanā vai izmantošanā, uzdod maksāt 

zaudējumu atlīdzību komercnoslēpuma 

turētājam atbilstīgi faktiskajam kaitējuma 

apjomam. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 

tiesu iestādes, ņemot vērā cietušās puses 

pieteikumu, pārkāpējam, kas zināja vai 

kam būtu bijis jāzina, ka tas iesaistās 

komercnoslēpuma nelikumīga iegūšanā, 

izpaušanā vai izmantošanā, uzdod maksāt 

zaudējumu atlīdzību komercnoslēpuma 

turētājam atbilstīgi pārkāpuma rezultātā 

nodarītajam faktiskajam kaitējumam. 

 Saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi 

dalībvalstis var ierobežot darba ņēmēju 

atbildību par kaitējumu, kas viņu darba 

devējiem ir nodarīts, nelikumīgi iegūstot, 

izmantojot vai izpaužot darba devēja 

komercnoslēpumu, ja viņi ir rīkojušies bez 

nodoma. 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Nolemjot, vai norīkot publicitātes 

pasākumu un novērtējot tā 

proporcionalitāti, kompetentās tiesu 

iestādes ņem vērā iespējamo kaitējumu, ko 

šāds pasākums var radīt pārkāpēja 

privātumam un reputācijai, ja pārkāpējs ir 

fiziska persona, kā arī komercnoslēpuma 

vērtību, pārkāpēja rīcību komercnoslēpuma 

iegādē, izpaušanā vai izmantošanā, 

komercnoslēpuma nelikumīgas izpaušanas 

vai izmantošanas ietekmi un iespējamību, 

ka pārkāpējs turpmāk nelikumīgi izmantos 

vai izpaudīs komercnoslēpumu. 

3. Nolemjot, vai norīkot 1. punktā minēto 

pasākumu un novērtējot tā 

proporcionalitāti, kompetentās tiesu 

iestādes ņem vērā to, vai informācija par 

pārkāpēju varētu ļaut identificēt fizisku 

personu un, ja tas tā ir, vai minētās 

informācijas publicēšana būtu pamatota, 

jo īpaši ņemot vērā turpmāk minētos 

kritērijus: iespējamo kaitējumu, ko šāds 

pasākums var radīt pārkāpēja privātumam 

un reputācijai, pārkāpēja rīcību 

komercnoslēpuma iegūšanā, izpaušanā vai 

izmantošanā un iespējamību, ka pārkāpējs 

turpmāk nelikumīgi izmantos vai izpaudīs 

komercnoslēpumu. 
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