
CM\838876LV.doc PE452.731v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

10.11.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0307/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Pawel 
Joachimiak, par Polijas likumu par rūpnieciskā īpašuma tiesībām un tā 
neatbilstību vairākiem starptautiskiem un Eiropas tiesību aktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas likums par rūpnieciskā īpašuma tiesībām un īpaši 
šā likuma 296. pants, kas attiecas uz preču zīmēm un to aizsardzību, ir pretrunā vairākiem 
starptautiskiem un Eiropas tiesību aktiem, un šajā saistībā viņš īpaši norāda uz 1883. gada 
Parīzes konvenciju par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, kas pēdējo reizi grozīta Stokholmā 
1967. gadā, 2006. gada Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Singapūras 
līgumu par preču zīmēm, Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1653/2003, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, 
Padomes Regulu (EK) Nr. 355/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, 
kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi), un Regulu 
(EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un 
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1041/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2868/95 un ar ko īsteno 
Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu vērsties pie atbildīgajām Polijas varas iestādēm, lai pārliecinātu tās 
pielāgot piemērojamos Polijas tiesību aktus ES tiesību aktiem šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saistībā ar 2003. gadā veiktajiem grozījumiem Likumā 
par rūpnieciskā īpašuma tiesībām Polijā vairs nav paredzēts vienreizējs maksājums kā 
kaitējuma atlīdzinājums par preču zīmju pārkāpumiem. Viņš norāda, ka šis noteikums bija 
ietverts likumā līdz 2003. gadam un tika atcelts iepriekš minētās reformas rezultātā. Turklāt 
viņš apgalvo, ka tas ir pretrunā vairākiem tiesību aktiem un līgumiem intelektuālā īpašuma 
tiesību jomā.

ES līmenī juridiskais instruments, kas attiecas uz iepriekš minēto jautājumu, ir Direktīva 
2004/48/EK1 par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu.

Iespēja noteikt vienreizēju maksājumu kā kaitējuma atlīdzinājumu ir viens no risinājumiem, 
ko var pieņemt tiesu iestādes („var”). 

Direktīvas 13. panta 1. punktā ir noteikts:

„Nosakot kompensācijas apjomu, tiesu iestādes:

a) ņem vērā visus attiecīgos aspektus, piemēram, cietušajai personai radītās negatīvās 
ekonomiskās sekas, tostarp zaudēto peļņu, pārkāpēja gūto peļņu un attiecīgos gadījumos arī 
citus faktorus, kas nav ekonomiskie faktori, piemēram, tiesību īpašniekam pārkāpuma dēļ 
nodarīto morālo kaitējumu;
vai

b) kā alternatīvu a) apakšpunktā minētajam attiecīgos gadījumos kaitējuma atlīdzinājumu 
nosaka kā vienreizēju maksājumu, pamatojoties uz noteiktiem faktoriem un noteikti ņemot 
vērā honorāru vai maksājumu summu, kas būtu saņemta, ja pārkāpējs būtu prasījis atļauju 
izmantot attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības.”

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Polijā ir paredzēti vienreizēji maksājumi kā 
kaitējuma atlīdzinājums par rūpnieciskā īpašuma tiesību (tostarp preču zīmju), kā arī 
autortiesību pārkāpumiem.2 Turklāt saskaņā ar šo informāciju Polijas Autortiesību likuma 
79. pantā ir paredzēts kaitējuma divkāršs atlīdzinājums un sodāma pārkāpuma gadījumā —
pat kaitējuma trīskāršs atlīdzinājums.

Komisijai pašreiz nav zināms par problēmām saistībā ar Direktīvas 2004/48/EK 13. panta 
1. punkta transponēšanu Polijā.

                                               
1

OV L 157, 30.4.2004., 45.–86. lpp.
2 Attiecībā uz patentiem, funkcionāliem modeļiem, dizainparaugiem un integrētu shēmu topogrāfiju — Likuma par 

rūpnieciskā īpašuma tiesībām 287. pants; attiecībā uz preču zīmju un ģeogrāfisko nosaukumu pārkāpumiem — Likuma 

par rūpnieciskā īpašuma tiesībām 296. pants; attiecībā uz autortiesībām — Autortiesību un blakustiesību likuma 
79. pants.


