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David Hammerstein Mintz
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām, lai 
nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu

Grozīts direktīvas priekšlikums (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey un Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 13

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina atbildīgo Juridisko jautājumu 
komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

Pamatojums
The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions 
from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy. 
Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the 
judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal 
must also be regarded as not expedient. This House should therefore consider, as has 
happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality 
principles are respected by this proposed Directive.



AM\635907LV.doc PE 380.688v01-00

2/25

LV  Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Vladimír Remek

Grozījums Nr. 14

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina atbildīgo Juridisko jautājumu 
komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

Pamatojums

Kā norādīts vēstulē, ko Komisijas loceklim F. Frattini 2006. gada 3. jūlijā nosūtīja Senāta 
priekšsēdētājs Y.E.M.A. Timmerman-Buck un Pārstāvju palātas priekšsēdētājs 
F.W. Weisglas, „abas Nīderlandes Parlamenta palātas uzskata, ka Kopienai attiecībā uz 
paredzēto mērķi nav piešķirta nekāda kompetence. Tomēr tās uzskatīja, ka attiecībā uz 
Komisijas priekšlikumu ir jāpārbauda subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
ievērošana. Pēc šīs pārbaudes tās secināja, ka Komisijas priekšlikums neatbilst abiem šiem 
principiem”.

Direktīvas priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Vladimír Remek

Grozījums Nr. 15
1.a apsvērums (jauns)

(1.a) piekrīt Nīderlandes valdības 
viedoklim, kura 2006. gada jūlijā uzsvēra, 
ka jau pastāv juridiski instrumenti 
pirātisma apkarošanai, un noraidīja šo 
direktīvu, uzskatot, ka tā ir lieka, un 
norādot, ka Komisijas kompetencē nav 
ierosināt direktīvu, kas nosaka, ka 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana ir 
noziedzīgs nodarījums.

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Vladimír Remek

Grozījums Nr. 16
1.b apsvērums (jauns)

(1.b) piekrīt Nīderlandes Parlamenta 
viedoklim, kas uzskata, ka nav nekādas 
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acīmredzamas vajadzības pieņemt šāda 
veida direktīvu un ka Komisija kļūdaini 
interpretē Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedumu lietā 176/03, paplašinot savas 
normatīvās darbības jomu, lai tajā iekļautu 
jautājumu, kas nav tās kompetencē. 

Or. it

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 17
8. apsvērums

(8) Ir jāparedz noteikumi 
kriminālizmeklēšanas atvieglošanai. 
Dalībvalstīm ir jāparedz iespēja 
attiecīgajiem intelektuālā īpašuma tiesību 
īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem un 
ekspertiem dot ieguldījumu kopēju 
izmeklēšanas grupu veiktajā izmeklēšanā. 

(8) Ir jāparedz noteikumi 
kriminālizmeklēšanas atvieglošanai. 
Dalībvalstīm ir jāparedz iespēja 
attiecīgajiem intelektuālā īpašuma tiesību 
īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem dot 
ieguldījumu kopēju izmeklēšanas grupu 
veiktajā izmeklēšanā. 

Or. fr

Pamatojums
Jēdziens „eksperti” bez papildu precizējumiem ir ļoti neskaidrs. Tā kā nav arī precizēta to 
iesaistīšanās izmeklēšanas veikšanā, tā varētu nevajadzīgi kavēt izmeklēšanas gaitu un strīdu 
atrisināšanu. Tāpēc šo jēdzienu labāk ir svītrot.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Patrizia Toia

Grozījums Nr. 18
9. apsvērums

(9) Lai atvieglotu kriminālizmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu attiecībā uz 
noziedzīgajiem nodarījumiem intelektuālā 
īpašuma tiesību jomā, tā nedrīkst būt 
atkarīga no noziedzīgā nodarījumā cietušās 
personas iesnieguma vai izvirzītās 
apsūdzības.

svītrots

Or. en
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Pamatojums
Nebūtu jāparedz, ka iestādes, kuru kompetencē ir kriminālizmeklēšana, var rīkoties pēc savas 
iniciatīvas, pirms tiesību īpašnieks iesniedz sūdzību; tā kā noteikumi attiecībā uz licencēm 
netiek publiskoti, tiesību īpašnieki ar savām tiesībām drīkst rīkoties pēc saviem ieskatiem.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 19
9. apsvērums

(9) Lai atvieglotu kriminālizmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu attiecībā uz 
noziedzīgajiem nodarījumiem intelektuālā
īpašuma tiesību jomā, tā nedrīkst būt 
atkarīga no noziedzīgā nodarījumā cietušās 
personas iesnieguma vai izvirzītās 
apsūdzības.

(9) Dalībvalstīm jābūt iespējai noteikt vai 
saglabāt kriminālvajāšanas sistēmu pēc 
valsts ierosmes vai kriminālvajāšanas 
sistēmu pēc privātas ierosmes. Tādas 
sistēmas gadījumā, kurā kriminālvajāšanu 
veic pēc privātas ierosmes, tiesību īpašnieks 
ir jāinformē par pārkāpumu, par kuru 
attiecīgajām iestādēm ir aizdomas, un 
pietiekami pamatotu aizdomu gadījumā 
jābūt iespējai viltotās preces uz laiku 
novietot drošībā.

Or. de

Pamatojums
Komisija piedāvā sistēmu, kurā kriminālvajāšanu veic pēc valsts ierosmes. Tomēr dažām 
dalībvalstīm ir arī tādas sistēmas, kas noteiktus kriminālvajāšanas pasākumus ļauj veikt pēc 
privātas ierosmes, ja civiltiesiskās prasības nav pietiekamas. Jābūt iespējai šādas sistēmas 
saglabāt. Ja attiecīgajām iestādēm ir informācija par pirātismu, ir svarīgi, lai attiecīgo 
tiesību īpašniekus informētu par iespējamo pārkāpumu un lai viltotās preces uz laiku 
novietotu drošībā.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 20
9. apsvērums

(9) Lai atvieglotu kriminālizmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu attiecībā uz 
noziedzīgajiem nodarījumiem intelektuālā 
īpašuma tiesību jomā, tā nedrīkst būt 
atkarīga no noziedzīgā nodarījumā cietušās 
personas iesnieguma vai izvirzītās 

(9) Lai atvieglotu kriminālizmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu attiecībā uz 
noziedzīgajiem nodarījumiem intelektuālā 
īpašuma tiesību jomā, to var ierosināt arī 
tad, ja nav noziedzīgā nodarījumā cietušās 
personas iesnieguma vai izvirzītās 
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apsūdzības. apsūdzības.

Or. fr

Pamatojums

Precizējot kriminālprocesa ierosināšanas nosacījumus, šis grozījums vienlaikus saglabā 
ierosinātās normas elastību. Ir ļoti svarīgi, jo īpaši tad, ja ir skarta sabiedrības veselība, kad 
tiesību īpašnieku nevar noteikt, lai kriminālprocesu varētu ierosināt, arī ja nav noziedzīgā 
nodarījumā cietušās personas iesnieguma.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Patrizia Toia

Grozījums Nr. 21
1. panta 1. daļa

Šajā direktīvā noteiktas kriminālsankcijas, 
kas vajadzīgas, lai nodrošinātu intelektuālā 
īpašuma tiesību ievērošanu.

Šajā direktīvā noteiktas kriminālsankcijas, 
kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka tiek 
aizliegts pirātisms, kas saistīts ar 
autortiesību pārkāpumu, un preču zīmju 
viltošana, ja tos veic komerciālā mērogā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas paskaidrojuma rakstā ir minēts tikai pirātisms, kas saistīts ar autortiesību 
pārkāpumu, un preču zīmju viltošana. Tāpēc ir jāierobežo abu šo aspektu piemērošanas joma. 
Tas atbilst Līgumam par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS), 
kurš attiecas arī uz „pirātismu, kas saistīts ar autortiesību pārkāpumu”, un uz „preču zīmju 
viltošanu”.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 22
1. panta 1. daļa

Šajā direktīvā noteiktas kriminālsankcijas, 
kas vajadzīgas, lai nodrošinātu intelektuālā 
īpašuma tiesību ievērošanu.

Šajā direktīvā noteiktas kriminālsankcijas, 
kas vajadzīgas, lai nodrošinātu intelektuālā 
īpašuma tiesību ievērošanu, kuras veido 
autortiesības un blakustiesības, datu bāzu 
sui generis tiesības un preču zīmju tiesības, 
izņemot patentu tiesību pārkāpumus, tādu 
tiesību pārkāpumus, kuras izriet no papildu 
aizsardzības sertifikātiem, un tādu tiesību 
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pārkāpumus, kuras attiecas uz aizsardzību 
ar funkcionālu modeli.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Patrizia Toia

Grozījums Nr. 23
1. panta 2. daļa

Šīs sankcijas attiecas uz intelektuālā 
īpašuma tiesībām, kas paredzētas Kopienas 
tiesību aktos un/vai dalībvalstu tiesību 
aktos.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas paskaidrojuma rakstā ir minēts tikai pirātisms, kas saistīts ar autortiesību 
pārkāpumu, un preču zīmju viltošana. Tāpēc ir jāierobežo abu šo aspektu piemērošanas joma. 
Tas atbilst Līgumam par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS), 
kurš attiecas arī uz „pirātismu, kas saistīts ar autortiesību pārkāpumu”, un uz „preču zīmju 
viltošanu”.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 24
1. panta 2.a daļa (jauna)

Patenti, funkcionāli modeļi un papildu 
aizsardzības sertifikāti nav šīs direktīvas 
darbības jomā, izņemot gadījumus, kad var 
pierādīt, ka šo tiesību pārkāpšana rada 
nopietnus draudus sabiedriskajai kārtībai 
vai drošībai.

Or. it

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Patrizia Toia un Vladimír Remek

Grozījums Nr. 25
1. panta 2.a daļa (jauna)
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Saskaņā ar Eiropas Padomes 2001. gada 
23. novembra Konvenciju par 
kibernoziegumiem, kuru ir parakstījusi 
Eiropas Savienība, jēdziens „intelektuālais 
pirātisms” apzīmē tikai tādus noziedzīgus 
nodarījumus, kam ir komerciāls raksturs 
un kas ietver būtiskus un objektīvus 
pārkāpumus, kuri izpaužas kā viltošana 
(nelikumīga satura sērijveida ražošana, 
imitējot vai atdarinot oriģinālu).

Or. it

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 26
2. panta virsraksts

Definīcija Definīcijas

Or. fr

Pamatojums

Ir vēlams, lai būtu definēts jēdziens „viltošana”, kas ir ļoti būtisks šī direktīvas priekšlikuma 
piemērošanai. Sankcijas ir iespējams piemērot tikai tad, ja pastāv jēdziena „viltošana” 
skaidra definīcija, kurai jāaptver visi intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu veidi, ieskaitot 
viltotu preču glabāšanu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 27
2. panta 1.a daļa (jauna)

Šajā direktīvā „viltošana” ir darbība, kad 
jebkura persona:
a) bez likumīga pamatojuma glabā, jebkādā 
muitas režīmā importē vai eksportē preces 
ar viltotu preču zīmi;
b) piedāvā pārdošanai vai pārdod preces ar 
viltotu preču zīmi;
c) atdarina, imitē, izmanto, piestiprina, 
dzēš, izmaina preču zīmi, kolektīvu preču 
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zīmi vai kolektīvu sertifikācijas zīmi, 
pārkāpjot tiesības, ko piešķir šādas zīmes 
reģistrācija, un aizliegumus, kas no tās 
izriet;
d) apzināti piegādā ražojumu vai sniedz 
pakalpojumu, kas nav tas, kas attiecīgajai 
personai prasīts ar reģistrētu preču zīmi.

Or. fr

Pamatojums

Ir vēlams, lai būtu definēts jēdziens „viltošana”, kas ir ļoti būtisks šī direktīvas priekšlikuma 
piemērošanai. Sankcijas ir iespējams piemērot tikai tad, ja pastāv jēdziena „viltošana” 
skaidra definīcija, kurai jāaptver visi intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu veidi, ieskaitot 
viltotu preču glabāšanu.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey un Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 28
2. panta 1.a daļa (jauna)

Šajā direktīvā „viltošana” ir pārkāpums, 
kas saistīts ar preci, kurā mērķtiecīgā veidā 
un bez izmaiņām pārņemti kādam 
aizsargātam produktam vai aizsargātai 
preču zīmei raksturīgi elementi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Patrizia Toia

Grozījums Nr. 29
2. panta 1.a daļa (jauna)

Šajā direktīvā „viltošana” ir pārkāpums, 
kas saistīts ar preci, kurā mērķtiecīgā veidā 
un bez izmaiņām pārņemti kādam 
aizsargātam produktam vai aizsargātai 
preču zīmei raksturīgi elementi.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi šo noziedzīgo nodarījumu precīzi definēt. Kriminālsankciju saskaņošana attiecībā 
uz intelektuālo īpašumu jāveic tikai acīmredzama pirātisma gadījumiem. Neskaidros 
gadījumos, jo īpaši saistībā ar jautājumiem par aizsardzības apjomu līdzības gadījumā, 
pietiek ar civiltiesiskām sankcijām.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Patrizia Toia un Vladimír Remek

Grozījums Nr. 30
2. panta 1.b daļa (jauna)

Šajā direktīvā „komerciāla mēroga 
pārkāpums” ir jebkāda komerciāla darbība 
peļņas gūšanas nolūkā, kas rada būtiskus 
tiešus zaudējumus tiesību īpašniekam. 
Likumīgi iegūta satura apmaiņa starp 
indivīdiem bez nolūka gūt peļņu nav šīs 
direktīvas darbības jomā. 

Or. en

Pamatojums

Terminam „komerciāls mērogs” ir atšķirīgi aspekti, un tas nepietiekami definē elementus, kas 
veido attiecīgo pārkāpumu. Grozījums ierosina jēdzienu „komerciāla darbība, ko veic ar 
nolūku gūt peļņu”. Šis grozījums faktiski ir identisks ITRE komitejas iesniegtajam grozījumam 
Nr. 6. Tas aizstāj „pārkāpums peļņas gūšanas nolūkā” ar „komerciāla darbība peļņas 
gūšanas nolūkā”. Ir vajadzīgi termini „nolūks” un „darbība”, jo nolūku nevar pierādīt, ja 
nav darbības.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Patrizia Toia

Grozījums Nr. 31
2. panta 1.c daļa (jauna)

Šajā direktīvā „pirātisms, kas saistīts ar 
autortiesību pārkāpumu” ir darbība, kas 
atbilst visiem šiem nosacījumiem:
a) kopija bez izmaiņām;
b) komerciāla darbība nolūkā gūt peļņu;
c) rada būtiskus tiešus zaudējumus tiesību 
īpašniekam;
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d) attiecīgo autortiesību tīšs un brīvprātīgs 
pārkāpums.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi šo noziedzīgo nodarījumu precīzi definēt. Pirmajam nosacījumam jābūt „kopija bez 
izmaiņām”. Ja nav „kopijas bez izmaiņām”, attiecīgais pārkāpums nav pirātisms.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Patrizia Toia

Grozījums Nr. 32
2. panta 1.d daļa (jauna)

Šajā direktīvā „preču zīmes viltošana” ir 
darbība, kas atbilst visiem šiem 
nosacījumiem:
a) zīme, kas ir identiska preču zīmei 
attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, 
kuri ir identiski tiem, kuriem attiecīgā 
preču zīme ir reģistrēta;
b) komerciāla darbība nolūkā gūt peļņu;
c) rada būtiskus tiešus zaudējumus tiesību 
īpašniekam;
d) attiecīgās preču zīmes tīšs un brīvprātīgs 
pārkāpums.

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 33
3. pants

Dalībvalstis veic visu nepieciešamo, lai kā 
noziedzīgs nodarījums tiktu kvalificēts 
ikviens intelektuālā īpašuma tīšs 
pārkāpums, kas veikts komerciālā mērogā, 
kā arī šāda pārkāpuma mēģinājums, 
līdzdalība tajā vai kūdīšana uz to.

Dalībvalstis veic visu nepieciešamo, lai kā 
noziedzīgi nodarījumi tiktu kvalificēti tikai 
tie intelektuālā īpašuma tīši pārkāpumi, kas 
veikti komerciālā mērogā ar nolūku sniegt 
atbalstu organizētai noziedzībai un/vai kas 
nopietni apdraud veselību un drošību, kā 
arī šāda pārkāpuma mēģinājums, līdzdalība 
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tajā vai kūdīšana uz to.

Or. it

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 34
3. pants

Dalībvalstis veic visu nepieciešamo, lai kā 
noziedzīgs nodarījums tiktu kvalificēts 
ikviens intelektuālā īpašuma tīšs pārkāpums, 
kas veikts komerciālā mērogā, kā arī šāda 
pārkāpuma mēģinājums, līdzdalība tajā vai 
kūdīšana uz to.

Dalībvalstis veic visu nepieciešamo, lai kā 
noziedzīgs nodarījums tiktu kvalificēts 
ikviens intelektuālā īpašuma tīšs pārkāpums, 
kas veikts komerciālā mērogā un ko definē 
kā nemateriālu labumu pieejamības 
nodrošināšana nolūkā gūt peļņu, kā arī 
šāda pārkāpuma mēģinājums, līdzdalība tajā 
vai kūdīšana uz to.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 35
3. pants

Dalībvalstis veic visu nepieciešamo, lai kā 
noziedzīgs nodarījums tiktu kvalificēts 
ikviens intelektuālā īpašuma tīšs pārkāpums, 
kas veikts komerciālā mērogā, kā arī šāda 
pārkāpuma mēģinājums, līdzdalība tajā vai 
kūdīšana uz to.

Dalībvalstis veic visu nepieciešamo, lai kā 
noziedzīgs nodarījums tiktu kvalificēts 
ikviens intelektuālā īpašuma tīšs pārkāpums, 
kā arī šāda pārkāpuma mēģinājums, 
līdzdalība tajā vai kūdīšana uz to.

Or. fr

Pamatojums
Lai gan TRIPS nolīguma 61. pants nosaka komerciāla mēroga kritēriju, par intelektuālo 
tiesību tīšu pārkāpumu tā smaguma dēļ jābūt iespējai piemērot sankcijas, neņemot vērā 
daudzumu, kas var būt vainu pastiprinošs, bet ne izšķirošs apstāklis. Tas ļautu piemērot 
sankcijas par neliela mēroga nelikumīgu tirdzniecību, kas izpaužas viltojumu ieviešanā mazā 
mērogā, bet kam dažreiz ir nopietnas sekas, kuras nav atkarīgas no daudzuma (piemēram, 
viltoti medikamenti). Kopienas tiesībām jābūt stingrākām nekā starptautiskās tiesības.
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 36
3. pants

Dalībvalstis veic visu nepieciešamo, lai kā 
noziedzīgs nodarījums tiktu kvalificēts 
ikviens intelektuālā īpašuma tīšs pārkāpums, 
kas veikts komerciālā mērogā, kā arī šāda 
pārkāpuma mēģinājums, līdzdalība tajā vai 
kūdīšana uz to.

Dalībvalstis veic visu nepieciešamo, lai kā 
noziedzīgs nodarījums tiktu kvalificēts 
ikviens intelektuālā īpašuma tīšs pārkāpums, 
kas veikts komerciālā mērogā, kā arī smagu 
pārkāpumu gadījumā šāda pārkāpuma 
mēģinājums, līdzdalība tajā vai kūdīšana uz 
to.

Or. cs

Pamatojums
Pārņem TRIPS nolīgumu formulējumu. Ja ir bijis pārkāpuma mēģinājums, līdzdalība vai 
kūdīšana uz to, sankcijas var paredzēt tikai par smagiem pārkāpumiem.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Patrizia Toia un Vladimír Remek

Grozījums Nr. 37
4. pants

1. Par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem dalībvalstis paredz šādas 
sankcijas:

Par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem dalībvalstis paredz 
iedarbīgas, proporcionālas un preventīvas 
sankcijas.

a) fiziskām personām — brīvības 
atņemšanu;
b) fiziskām un juridiskām personām:
i) naudas sodus;
ii) noziedzīgā nodarījuma priekšmeta, rīku 
un līdzekļu konfiskāciju vai mantas 
konfiskāciju šo līdzekļu vērtībā.
2. Par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem dalībvalstis paredz, ka 
attiecīgos gadījumos piemērojamas arī 
šādas sankcijas:
a) tādas mantas iznīcināšana, ar kuru tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības;
b) uzņēmuma, kas galvenokārt izmantots 
attiecīgā pārkāpuma veikšanai, pilnīga vai 
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daļēja, galīga vai pagaidu slēgšana;
c) galīgs vai pagaidu aizliegums veikt 
komerciālas darbības;
d) pakļaušana tiesas uzraudzībai;
e) darbības izbeigšana ar tiesas lēmumu;
f) aizliegums saņemt valsts atbalstu un 
subsīdijas;
g) tiesas nolēmumu publicēšana.

Or. en

Pamatojums

Sankciju detalizēts apraksts rada noteiktas problēmas valstu tiesisko sistēmu dažādības dēļ. 
Konkrētais formulējums atbilst Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulai (EK) Nr. 1383/2003 
par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas 
intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas 
šādas tiesības. Vēstulē, ko Komisijas loceklim F. Frattini 2006. gada 3. jūlijā nosūtīja Senāta 
priekšsēdētājs Y.E.M.A. Timmerman-Buck un Pārstāvju palātas priekšsēdētājs 
F.W. Weisglas, arī Nīderlandes Parlaments ierosina izmantot šādu formulējumu.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 38
4. panta 2. punkts, ievaddaļa

2. Par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem dalībvalstis paredz, ka 
attiecīgos gadījumos piemērojamas arī šādas 
sankcijas:

2. Par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem dalībvalstis paredz, ka, ciktāl 
tas ir vispārējās interesēs, attiecīgos 
gadījumos piemērojamas arī šādas sankcijas:

Or. cs

Pamatojums

Runa ir par nopietniem pamattiesību pārkāpumiem, tāpēc ir svarīgi, lai tos attaisnotu 
vispārējas intereses.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 39
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts
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a) tādas mantas iznīcināšana, ar kuru tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības;

a) tādas mantas iepriekšēja un pilnīga
iznīcināšana, ar kuru tiek pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, bez īpašas 
sankcijas saglabājot pierādījumu paraugus;

Or. fr

Pamatojums

Rūpēs par drošību tiek ierosināts ātri un pilnībā iznīcināt mantu, ar kuru tiek pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, izņemot pierādījumus, kas vajadzīgi izmeklēšanai. Šāds 
pasākums ļauj arī novērst dārgas glabāšanas izmaksas. Attiecīgo preču attēlus var iegūt, tās 
nofotografējot brīdī, kad tās atklātas. Ja nepieciešams, preču iznīcināšanu var saistīt ar 
nosacījumu, ka aizdomās turētā persona, ja tāda jau ir identificēta, piekrīt vai neiebilst 
iznīcināšanai, pat ja tā neatzīst savu vainu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 40
4. panta 2. punkta g.a apakšpunkts (jauns)

g.a) liekot pārkāpējam segt glabāšanas 
izmaksas.

Or. fr

Pamatojums

Kā papildu sankciju pārkāpējam var piespriest samaksāt izmaksas, kas rodas, glabājot 
mantas izmeklēšanas vajadzībām, jo vairāk tāpēc, ka šīs izmaksas var būt ievērojamas, ja 
glabātajiem ražojumiem, pat ja tos glabā mazā daudzumā, ir liels izmērs un ja izmeklēšana 
prasa daudz laika.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Patrizia Toia un Vladimír Remek

Grozījums Nr. 41
5. pants

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka fiziskas 
personas, kuras ir atbildīgas par 3. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, 
tiek sodītas ar maksimālo sodu, kas ir 
vismaz 4 gadi ieslodzījumā, ja šos 
noziedzīgos nodarījumus ir izdarījusi 

svītrots
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krimināla organizācija Pamatlēmuma … 
par cīņu pret organizēto noziedzību 
izpratnē, kā arī tad, ja šie noziedzīgie 
nodarījumi rada draudus personu veselībai 
vai drošībai.
2. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka fiziskām vai 
juridiskām personām, kuras ir atbildīgas 
par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, tiek piemērotas iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas. Šīs 
sankcijas ietver kriminālsodus vai cita 
veida sodus:
a) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 100 000 gadījumos, kuri nav 
smagākie;
b) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 300 000 gadījumos, kuri minēti 
1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Sankcijas jau ir minētas 4. pantā.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 42
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka fiziskas 
personas, kuras ir atbildīgas par 3. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, 
tiek sodītas ar maksimālo sodu, kas ir 
vismaz 4 gadi ieslodzījumā, ja šos 
noziedzīgos nodarījumus ir izdarījusi 
krimināla organizācija Pamatlēmuma … 
par cīņu pret organizēto noziedzību 
izpratnē, kā arī tad, ja šie noziedzīgie 
nodarījumi rada draudus personu veselībai 
vai drošībai.

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka fiziskas 
personas, kuras ir atbildīgas par 3. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, 
tiek sodītas ar maksimālo sodu, kas ir 
vismaz 4 gadi ieslodzījumā, ja šos 
noziedzīgos nodarījumus uzskata par 
smagiem noziegumiem, kā arī tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu 
veselībai vai drošībai.
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Or. en

Pamatojums

Ierobežojošais kritērijs „krimināla organizācija” varētu kavēt tāda Eiropas tiesiskā 
regulējuma izstrādi, kas būtu patiesi iedarbīgs krimināltiesisko aktu piemērošanai. Turklāt tas 
ir jauns elements, kura nav valstu tiesību aktos (izņemot Francijas tiesību aktus) un PTO 
TRIPS nolīgumā. Ir ļoti nepieciešamas pamatnostādnes par to, kā vislabāk noteikt 
kriminālatbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret intelektuālajām tiesībām. 
Šīs pamatnostādnes, ko paredz šī direktīva, būs lietderīgas tikai tad, ja tās attieksies uz visiem 
pārkāpumiem, kas tiesību īpašniekiem rada ievērojamus komerciālus zaudējumus, neatkarīgi 
no tā, vai šos pārkāpumus ir izdarījusi krimināla organizācija.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 43
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka fiziskas 
personas, kuras ir atbildīgas par 3. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, 
tiek sodītas ar maksimālo sodu, kas ir 
vismaz 4 gadi ieslodzījumā, ja šos 
noziedzīgos nodarījumus ir izdarījusi 
krimināla organizācija Pamatlēmuma … par 
cīņu pret organizēto noziedzību izpratnē, kā 
arī tad, ja šie noziedzīgie nodarījumi rada 
draudus personu veselībai vai drošībai.

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka fiziskas 
personas, kuras ir atbildīgas par 3. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, 
tiek sodītas ar maksimālo sodu, kas ir 
vismaz 4 gadi ieslodzījumā, ja šos 
noziedzīgos nodarījumus ir izdarījusi 
krimināla organizācija Pamatlēmuma … par 
cīņu pret organizēto noziedzību izpratnē vai 
tad, ja šie noziedzīgie nodarījumi rada 
draudus personu veselībai vai drošībai.

Or. fr

Pamatojums

Draudiem personu veselībai vai drošībai nevajadzētu būt papildu vai kumulatīviem 
kritērijiem attiecībā uz piederību organizētajai noziedzībai, bet tiem vajadzētu būt pietiekami 
nopietniem kritērijiem, lai sodītu fizisku personu, kas ir atbildīga par šādu pārkāpumu.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 44
5. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka fiziskām vai 

2. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka fiziskām vai 
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juridiskām personām, kuras ir atbildīgas par 
3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, tiek piemērotas iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas. Šīs 
sankcijas ietver kriminālsodus vai cita veida 
sodus:

juridiskām personām, kuras ir atbildīgas par 
3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, tiek piemērotas iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas. Šīs 
sankcijas ietver kriminālsodus vai cita veida 
sodus:

a) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 100 000 gadījumos, kuri nav 
smagākie;
b) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 300 000 gadījumos, kuri minēti 
1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Dažas dalībvalstis neparedz maksimālos kriminālsodus par autortiesību pārkāpumiem. Šiem 
sodiem būtu jāpaliek neierobežotiem. Dažos pirātisma vai komerciālas viltošanas gadījumos 
sods EUR 100 000 apmērā nav pietiekams. Tā kā juridiskām personām nevar piespriest 
cietumsodu un tā kā finansiāls sods būtībā ir vienīgais kriminālsoda veids, ar ko tiek 
atlīdzināti zaudējumi, šo sodu summām nevajadzētu būt ierobežojumu. Turklāt, ja šis 
priekšlikums noteiktu sodu ierobežojumus, tajā būtu jāparedz mehānismi, lai EK vai 
dalībvalstīm liktu regulāri pārskatīt šo sodu summas.

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 45
5. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka fiziskām vai 
juridiskām personām, kuras ir atbildīgas par 
3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, tiek piemērotas iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas. Šīs 
sankcijas ietver kriminālsodus vai cita veida 
sodus:

2. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka fiziskām vai 
juridiskām personām, kuras ir atbildīgas par 
3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, tiek piemērotas iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas. Šīs 
sankcijas ietver kriminālsodus vai cita veida 
sodus:

a) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 100 000 gadījumos, kuri nav 
smagākie;

Naudas sodu gadījumā katras dalībvalsts 
tiesa savā spriedumā nosaka naudas soda 
lielumu, ņemot vērā radīto kaitējumu, 
nodarījuma priekšmeta vērtību vai labumu, 
ko tas dod, un galvenais apstāklis, kas visos 
gadījumos jāņem vērā, ir vainīgā 
ekonomiskā situācija, kuru novērtē pēc tā 
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īpašuma, ienākumiem, tā ģimenes tiesībām 
un pienākumiem, kā arī pēc citiem 
personīgajiem apstākļiem.

b) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 300 000 gadījumos, kuri minēti 
1. punktā.

Or. es

Pamatojums
Veids, kādā nosaka summas naudas sodiem, ko piemēro par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem, kā to paredz šis pants, ir pārāk neelastīgs un, bez šaubām, nesaderīgs ar 
subsidiaritātes principu. Grozījumā šis princips ir ņemts vērā, vienlaikus saglabājot 
saskaņošanas mērķi, ko paredzēts īstenot ar šo priekšlikumu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 46
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 100 000 gadījumos, kuri nav 
smagākie;

a) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 300 000 gadījumos, kuri nav smagākie, 
un sods var pieckārtīgi pārsniegt pārkāpēja 
saņemtā guvuma summu;

Or. fr

Pamatojums
Sodi ir jāpadara atturošāki un jāpieskaņo konkrētajiem ekonomiskajiem un finansiālajiem 
aspektiem. Tāpēc būtu lietderīgi, ja šos naudas sodus varētu noteikt proporcionāli pārkāpēja 
saņemtajam guvumam: piemēram, finanšu jomā finanšu tirgu uzraudzības iestāde var uzlikt 
sodus, kas var desmitkārt pārsniegt gūtās peļņas summu. Tas šķiet pietiekami atturošs sods, 
lai to izmantotu par atskaites punktu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 47
5. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 300 000 gadījumos, kuri minēti 
1. punktā.

a) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 600 000 gadījumos, kuri minēti 
1. punktā, un sods var desmitkārtīgi 
pārsniegt pārkāpēja saņemtā guvuma 
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summu;

Or. fr

Pamatojums
Sodi ir jāpadara atturošāki un jāpieskaņo konkrētajiem ekonomiskajiem un finansiālajiem 
aspektiem. Tāpēc būtu lietderīgi, ja šos naudas sodus varētu noteikt proporcionāli pārkāpēja 
saņemtajam guvumam: piemēram, finanšu jomā finanšu tirgu uzraudzības iestāde var uzlikt 
sodus, kas var desmitkārt pārsniegt gūtās peļņas summu. Tas šķiet pietiekami atturošs sods, 
lai to izmantotu par atskaites punktu.

Grozījumu iesniedza Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Grozījums Nr. 48
5. panta 2. punkta b.a apakšpunkts (jauns)

b.a) juridisku personu gadījumā –
proporcionāli personas ienākumiem.

Or. pl

Pamatojums
Šajā jomā var minēt precedentu, kas radīts ar 6. pantu pamatlēmuma projektā par 
krimināltiesiskā pamata stiprināšanu, lai īstenot tiesību aktus attiecībā uz kuģu radītu 
piesārņojumu (Padomes dokuments ES 9810/05).

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 49
6. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai daļēji vai pilnībā konfiscētu mantu, kas 
pieder fiziskai vai juridiskai personai, kura 
notiesāta saskaņā ar 3. pantu Pamatlēmumā 
2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, 
nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju, 
vismaz tad, ja noziedzīgus nodarījumus ir 
izdarījusi krimināla organizācija 
Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto 
noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu 
veselībai vai drošībai.

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai daļēji vai pilnībā konfiscētu mantu, kas 
pieder fiziskai vai juridiskai personai, kura 
notiesāta saskaņā ar 3. pantu Pamatlēmumā 
2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, 
nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju, 
vismaz tad, ja attiecīgie noziedzīgie
nodarījumi ir smagi noziegumi, kā arī tad, 
ja šie noziedzīgie nodarījumi rada draudus 
personu veselībai vai drošībai.
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Or. en

Pamatojums

Tas, ka 6. pants attiecas tikai uz tiem pārkāpumiem, ko izdarījusi „krimināla organizācija”, 
rada noteiktas bažas. Šis pants būs lietderīgs tikai tad, ja tās attieksies uz visiem 
pārkāpumiem, kas tiesību īpašniekiem rada ievērojamus komerciālus zaudējumus, neatkarīgi 
no tā, vai šos pārkāpumus ir izdarījusi krimināla organizācija. Tāpēc pamatdirektīvas 
priekšlikuma 6. pantā ir jāsvītro vārdi „krimināla organizācija”, un tie jāaizstāj ar vārdiem 
„smagi noziegumi”. 

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 50
6. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi,
lai daļēji vai pilnībā konfiscētu mantu, kas 
pieder fiziskai vai juridiskai personai, kura 
notiesāta saskaņā ar 3. pantu Pamatlēmumā 
2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, 
nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju, 
vismaz tad, ja noziedzīgus nodarījumus ir 
izdarījusi krimināla organizācija 
Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto 
noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu 
veselībai vai drošībai.

Dalībvalstis, ievērojot pamattiesības, veic 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai daļēji vai 
pilnībā konfiscētu mantu, kas pieder fiziskai 
vai juridiskai personai, kura notiesāta 
saskaņā ar 3. pantu Pamatlēmumā 
2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, 
nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju, 
vismaz tad, ja noziedzīgus nodarījumus ir 
izdarījusi krimināla organizācija 
Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto 
noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu 
veselībai vai drošībai.

Or. cs

Pamatojums

Runa ir par nopietniem pamattiesību pārkāpumiem, tāpēc ir nepieciešams, lai dalībvalstis 
šādos gadījumos ievērotu pamattiesības.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Patrizia Toia

Grozījums Nr. 51
6. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai daļēji vai pilnībā konfiscētu mantu, kas 
pieder fiziskai vai juridiskai personai, kura 

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai daļēji vai pilnībā konfiscētu mantu, kas 
pieder fiziskai vai juridiskai personai, kura 
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notiesāta saskaņā ar 3. pantu Pamatlēmumā 
2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, 
nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju, 
vismaz tad, ja noziedzīgus nodarījumus ir 
izdarījusi krimināla organizācija 
Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto 
noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu 
veselībai vai drošībai.

notiesāta saskaņā ar 3. pantu Pamatlēmumā 
2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, 
nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju, 
tad, ja noziedzīgus nodarījumus ir izdarījusi 
krimināla organizācija Pamatlēmuma … par 
cīņu pret organizēto noziedzību izpratnē, kā 
arī tad, ja šie noziedzīgie nodarījumi rada 
draudus personu veselībai vai drošībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 52
6. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai daļēji vai pilnībā konfiscētu mantu, kas 
pieder fiziskai vai juridiskai personai, kura 
notiesāta saskaņā ar 3. pantu Pamatlēmumā 
2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, 
nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju, 
vismaz tad, ja noziedzīgus nodarījumus ir 
izdarījusi krimināla organizācija 
Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto 
noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu 
veselībai vai drošībai.

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai daļēji vai pilnībā konfiscētu mantu, kas 
pieder fiziskai vai juridiskai personai, kura 
notiesāta saskaņā ar 3. pantu Pamatlēmumā 
2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, 
nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju, 
vismaz tad, ja noziedzīgus nodarījumus ir 
izdarījusi krimināla organizācija 
Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto 
noziedzību izpratnē, vai tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu 
veselībai vai drošībai.

Or. fr

Pamatojums

Ir vēlams paplašināt gadījumus, kad konfiscē mantu, kas pieder notiesātai fiziskai vai 
juridiskai personai, un izdarītajiem pārkāpumiem piemērot alternatīvu, nevis kumulatīvu 
formulu.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni, Patrizia Toia un Vladimír Remek

Grozījums Nr. 53
6.a pants (jauns)

6.a pants
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Dalībvalstis, piemērojot krimināltiesiskus, 
civiltiesiskus un procesuālus pasākumus, 
nodrošina, lai tiktu aizliegta un sodīta 
jebkāda kriminālsankciju draudu 
ļaunprātīga izmantošana.
Dalībvalstis aizliedz procedūru ļaunprātīgu 
izmantošanu, jo īpaši tad, ja 
krimināltiesisku pasākumu vai pasākumus 
izmanto, lai panāktu civiltiesisku 
noteikumu ievērošanu.

Or. en

Pamatojums

Tiesību īpašnieka rīcībā esošā iespēja atturēt no pārkāpumiem ir vēl svarīgāka, ja par šiem 
pārkāpumiem var piemērot kriminālsanckijas. Tomēr ir jāparedz šīs procedūras ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumus. Tāpēc, saskaņojot kriminālsankcijas autortiesību jomā, ir jāparedz 
pretpasākumi. Gan starptautiskās tiesības, gan Eiropas tiesības prasa nepieļaut intelektuālā 
īpašuma tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 54
7. panta 1. daļa

Dalībvalstis paredz, ka attiecīgie intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašnieki vai viņu pārstāvji 
un eksperti var dot ieguldījumu kopēju 
izmeklēšanas grupu veiktajā izmeklēšanā par 
3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem.

Dalībvalstis paredz, ka attiecīgie intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašnieki vai viņu pārstāvji 
var dot ieguldījumu kopēju izmeklēšanas 
grupu veiktajā izmeklēšanā par 3. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz ekspertiem sk. pamatojumu 8. apsvēruma grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 55
7. panta 1.a daļa (jauna)
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Šajā sakarā intelektuālā īpašuma tiesību 
īpašnieki saņem informāciju, kas saistīta ar 
izmeklēšanu, un jo īpaši par:
– attiecīgo preču aizturēšanas faktiskajiem 
un vietas apstākļiem;
– nopratināto personu skaitu;
– attiecīgo ražojumu vai mantu skaitu;

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz izmeklēšanu ir normāli, ka attiecīgie intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki 
saņem pamatinformāciju par konkrētajiem faktiskajiem apstākļiem (fakti, vieta, 
nopratināšana, daudzumi), lai, pamatojoties uz attiecīgo informāciju, varētu dot efektīvu 
ieguldījumu veiktajā izmeklēšanā.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni un Patrizia Toia

Grozījums Nr. 56
8. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka iespēja uzsākt 
kriminālizmeklēšanu vai kriminālvajāšanu 
par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem nav atkarīga no noziedzīgā 
nodarījumā cietušās personas iesnieguma 
vai izvirzītās apsūdzības, vismaz tad, ja 
darbības ir izdarītas dalībvalsts teritorijā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nebūtu jāparedz, ka iestādes, kuru kompetencē ir kriminālizmeklēšana, var rīkoties pēc savas 
iniciatīvas, pirms tiesību īpašnieks iesniedz sūdzību; tā kā noteikumi attiecībā uz licencēm 
netiek publiskoti, tiesību īpašnieki ar savām tiesībām drīkst rīkoties pēc saviem ieskatiem.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 57
8. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka iespēja uzsākt Ja dalībvalsts kriminālvajāšanu par 3. pantā 
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kriminālizmeklēšanu vai kriminālvajāšanu 
par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem nav atkarīga no noziedzīgā 
nodarījumā cietušās personas iesnieguma 
vai izvirzītās apsūdzības, vismaz tad, ja 
darbības ir izdarītas dalībvalsts teritorijā.

minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
saista ar nosacījumu, ka tiesību īpašnieks 
izvirza apsūdzību vai iesniedz prasību, tā 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka par izmeklēšanu atbildīgās 
struktūras un iestādes:
a) informē attiecīgo tiesību īpašnieku par 
iespējamo noziedzīgo nodarījumu, ja pastāv 
aizdomas par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu;
b) pietiekami pamatotu aizdomu gadījumā 
var novietot attiecīgo mantu drošībā uz trīs 
darba dienām pēc tiesību īpašnieka 
informēšanas, lai tas varētu celt prasību vai 
ierosināt kriminālvajāšanu.

Or. de

Pamatojums
Komisija piedāvā sistēmu, kurā kriminālvajāšanu veic pēc valsts ierosmes. Tomēr dažām 
dalībvalstīm ir arī tādas sistēmas, kas noteiktus kriminālvajāšanas pasākumus ļauj veikt pēc 
privātas ierosmes, ja civiltiesiskās prasības nav pietiekamas. Jābūt iespējai šādas sistēmas 
saglabāt. Ja attiecīgajām iestādēm ir informācija par pirātismu, ir svarīgi, lai attiecīgo 
tiesību īpašniekus informētu par iespējamo pārkāpumu un lai viltotās preces uz laiku 
novietotu drošībā.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 58
8. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka iespēja uzsākt 
kriminālizmeklēšanu vai kriminālvajāšanu 
par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem nav atkarīga no noziedzīgā 
nodarījumā cietušās personas iesnieguma vai 
izvirzītās apsūdzības, vismaz tad, ja darbības 
ir izdarītas dalībvalsts teritorijā.

Dalībvalstis nodrošina, ka iespēju uzsākt 
kriminālizmeklēšanu vai kriminālvajāšanu 
par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem var īstenot arī tad, ja nav
noziedzīgā nodarījumā cietušās personas 
iesnieguma vai izvirzītās apsūdzības, vismaz 
tad, ja darbības ir izdarītas dalībvalsts 
teritorijā.

Or. fr
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Pamatojums

Saskaņots ar iepriekšēju grozījumu. Sk. pamatojumu 9. apsvēruma grozījumam.


