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Temats: Lūgumraksts Nr. 1807/2012, ko apvienības „LETA” vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgie Dino Guido Rinoldi, Bisio Alessandra un Fabrizio Baldizzone, 
par preču zīmju nepareizu izmantošanu iekšējā tirgū

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā ir norādīts, ka preču zīmju aizsardzība attiecībā uz ES dalībvalstīs vai EEZ 
dalībvalstīs pārdotām precēm galvenokārt tiek regulēta ar ES tiesību aktiem.

Šajā sakarībā un atsaucoties uz Eiropas Parlamenta 2001. gada 3. oktobra rezolūciju (A5-
0311/2001), kurā Komisija tika aicināta iesniegt ziņojumu par jebkādiem tai paziņotiem 
pārkāpumiem saistībā ar tiesībām uz preču zīmi un noteikt jebkādas iespējamas nepilnības 
pašreizējos tiesību aktu noteikumos, lūgumraksta iesniedzēji aicina starptautisko preču zīmes 
piešķirto tiesību izlietošanas principu piemērot arī ES iekšējā tirgū un Eiropas Ekonomikas 
zonā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Eiropas Komisija starptautisko izlietošanas principu izvērtēja pētījumā (turpmāk tekstā 
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„NERA pētījums“).1 Turklāt arī ieinteresētās puses apspriedē vērtēja jautājumu par preču 
zīmju ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar izlietošanas principu Savienības mērogā.2 Tostarp,
tika izdarīti šādi secinājumi.

NERA pētījuma mērķis ir novērtēt ekonomisko ietekmi, ieviešot starptautisko preču zīmes 
piešķirto tiesību izlietošanas principu. Kā potenciālais ieguvums tika apliecināta 
maznozīmīga3 cenu samazināšanās, ko izraisītu konkurences palielināšanās paralēla importa 
un atpakaļievešanas iespējamā pieauguma dēļ.4

Tomēr pētījums atklāja arī iespējamos riskus un trūkumus. Tie ir:
 pavisam neliels importa apjoma pieaugums. Parasti uz produktiem attiecas 

citas intelektuālā īpašuma tiesības, uz kurām turpina attiekties tiesību 

izlietošana Savienības mērogā, tiesību turētāji joprojām var vērsties pret 

importu no valstīm ārpus EEZ.5

 ilgtermiņā iespējama cenu samazinājuma izzušana.6

 preču kvalitātes kritums līdz ar viltotu preču apjoma pieaugumu7.

NERA pētījumā tika konstatēts, ka paralēlās tirdzniecības nozares tāpat kā transporta nozares 
gūs ievērojamu labumu no izlietošanas principa īstenošanas. Tomēr tika arī konstatēts, ka 
oficiālie preču importētāji/ eksportētāji un ražotāji cietīs zaudējumus režīma maiņas rezultātā.8

                                               
1 „Ekonomiskās sekas tiesību izlietošanas principa ieviešanai attiecībā uz preču zīmēm (The economic 

consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks)“, Eiropas Komisijas oficiāls 

ziņojums par DGXV, NERA/SJ Berwin & Co/IFF Research, 1999. gada 9. februāra ("NERA pētījums") skatīt vietnē: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Kopsavilkumu skatīt vietnē: 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/news/index_en.htm.

2 Apspriešanās rezultāti pieejami Komisijas dienestu darba dokumentā „Iespējama preču zīmju tiesību 

ļaunprātīga izmantošana ES mērogā sakarā ar Kopienas tiesību izlietošanas principu (Possible abuses of trade 

mark rights within the EU in the context of Community exhaustion)“, („Darba dokuments“), 2003. gada 

21. maijs, SEC(2003) 575.

3 Saskaņā ar NERA pētījumu cenu samazinājumam īstermiņā būtu tikai neliela („maza“) pat „nenozīmīga“ 

ietekme, skatīt NERA pētījuma tabulas 6.10, 6.11, 125. lpp. un turpmāk.

4
NERA pētījuma kopsavilkums, 125. lpp. un turpmāk.

5
Preču zīmju tiesību izlietošana, Komisijas dienestu darba dokuments („Darba dokuments“), pieejams vietnē: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf , 4. lpp. un turpmāk.

6 NERA pētījums, 124. lpp. 

7 Apkopots NERA pētījumā, kopsavilkums, 6. lpp un turpmāk.

8 NERA pētījums, 17. lpp. Uzklausīšanā, kurā piedalījās ieinteresētās puses, tika izdarīts tāds pats secinājums; 

skatīt darba dokumentu Nr. 18.
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Tāpat pētījums parādīja, ka starptautiskās izlietošanas ieviešana uzņēmumiem, kuri darbojas 
EEZ, varētu radīt nelabvēlīgus konkurences apstākļus. Salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kuri 
apkalpo citus tirgus un uz kuriem neattiecas starptautiskās izlietošanas princips uzņēmumi, 
kas apkalpo EEZ vairs nevarēs pieprasīt rīkojuma izdošanu pret (neapstiprinātu) preču 
importu.1

No konkurences tiesību aktu perspektīvas Komisija nav konstatējusi preču zīmju ļaunprātīgu 
izmantošanu, kā arī citādu pašreizējā izlietošanas režīma Savienības mērogā nelabvēlīgu 
ietekmi.2

Secinājumi

Pamatojoties uz iepriekš paskaidrotajiem konstatējumiem, ievērojams ieguvums no 
starptautiskā izlietošanas režīma ieviešanas nebūtu gaidāms ne nozarei, ne klientiem. Drīzāk 
gaidāms stimula zaudējums ražotājiem un līdz ar to arī tiesību īpašniekiem (gan ražotājiem, 
gan licences īpašniekiem), kā rezultātā pastāv risks nostādīt patērētājus neizdevīgā situācijā. 
Ņemot vērā šos konstatējumus, gaidāmais īstermiņa cenu samazinājums, kas norādīts NERA
pētījumā, nav stingrs pamats, lai mainītu pašreizējo izlietošanas režīmu.

Netika arī konstatēts, ka ES izlietošanas režīms kavētu konkurētspēju. Spēkā esošie 
konkurenci regulējošie tiesību akti (LESD 101, 102. pants) nodrošina pietiekamu aizsardzību.

Tādēļ Komisija joprojām uzskata, ka ES interesēsnebūtu mainīt pašreizējo izlietošanas režīmu 
Savienības mērogā.

                                               
1

NERA pētījums, 106. lpp.

2 Darba dokuments, 17. lpp un turpmāk.


