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P6_TA(2007)0609 

Dizainparaugu tiesiska aizsardzība ***I 

Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/71/EK par dizainparaugu 

tiesisko aizsardzību (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)) 

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2004)0582), 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, ar kuriem saskaņā Komisija tam 

iesniedz priekšlikumu (C6-0119/2004), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas un 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A6-0453/2007), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai 

to aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 



- 2 - 

P6_TC1-COD(2004)0203 

 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 12. decembrī, lai pieņemtu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 98/71/EK par 

dizainparaugu tiesisko aizsardzību 

 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu, 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu║, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru2, 

tā kā: 

(1) ║Dizainparauga aizsardzības vienīgais nolūks ir piešķirt ekskluzīvas tiesības produkta 

izskatam, bet nevis monopoltiesības uz produktu kā tādu;║dizainparaugu, kuriem nav īstas 

alternatīvas, aizsardzība faktiski novestu pie produkta monopola; ║šāda aizsardzība sāktu 

līdzināties dizainparauga režīma pārkāpšanai; ║ja trešām pusēm ļauj ražot un izplatīt 

rezerves daļas, tiek saglabāta konkurence; ║ja dizainparauga aizsardzība tiek paplašināta 

attiecībā uz rezerves daļām, šīs trešās puses pārkāpj šīs tiesības, tiek likvidēta konkurence 

un dizainparauga tiesību turētājam faktiski tiek piešķirtas produkta monopoltiesības. 

(2) ║Atšķirības dalībvalstu likumos par aizsargāto dizainparaugu izmantošanu kompleksa 

ražojuma remontam, lai atjaunotu tā sākotnējo izskatu, ja produkts, kas ietver šo 

dizainparaugu vai kuram šis dizainparaugs tiek piemērots, veido kompleksa ražojuma, no 

kura izskata aizsargātais dizainparaugs ir atkarīgs, sastāvdaļas, tieši ietekmē iekšējā tirgus 

struktūru un funkcionēšanu attiecībā uz precēm, kas ietver šos dizainparaugus;║šādas 

atšķirības var izkropļot konkurenci iekšējā tirgū.  

                                                 
1 OV C 286, 17.11.2005., 8. lpp. 
2 Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra Nostāja. 
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(3) ║Lai iekšējais tirgus funkcionētu raiti, ir nepieciešams tuvināt dalībvalstu dizainparauga 

aizsardzības likumus attiecībā uz aizsargāto dizainparaugu izmantošanu kompleksa 

ražojuma remontam, lai atjaunotu tā sākotnējo izskatu. 

(4) ║Lai papildinātu Komisijas 2002. gada 31. jūlija Regulas (EK) Nr. 1400/2002 par Līguma 

81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām 

mehānisko transportlīdzekļu nozarē1 noteikumus attiecībā uz ražotāja spēju redzamā un 

efektīvā veidā marķēt sastāvdaļas vai rezerves daļas ar savu preču zīmi vai logo, ir 

jānodrošina, ka patērētāji tiek pienācīgi informēti par rezerves daļu izcelsmi, piemēram, 

sniedzot informāciju par preču zīmēm vai logo, ar ko marķētas attiecīgās daļas. 

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko 

izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem 

transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 

apstiprināšanai2 ir iekļauti noteikumi par neatkarīgu ražotāju izgatavotu rezerves daļu 

pārbaudi, lai nodrošinātu, ka tās atbilst drošības un vides kritērijiem; jaunās 

procedūras, ko tā nosaka, nodrošinās stingrākus patērētāju aizsardzības pasākumus 

tirgū, kurā pilnībā atcelti ierobežojumi. 

(6) Direktīva 98/71/EK3 ir jāgroza attiecīgi, 

IR PIEŅĒMUŠAS ŠO DIREKTĪVU. 

                                                 
1 OV L 203, 1.8.2002., 30. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Pievienošanās aktu. 
2 OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp. 
3 OV L 289, 28.10.1998., 28. lpp. 
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1. pants 

Direktīvas 98/71/EK 14. pantu aizstāj ar šādu tekstu: 

"14. pants.  

Remonta nolūkiem izmantoto sastāvdaļu dizainparaugi   

1. Dizainparauga aizsardzība neattiecas uz kādā ražojumā iemontētu vai izmantotu 

dizainparaugu, kas ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa un kuru║12. panta 1. punkta izpratnē izmanto 

vienīgi šā kompleksā ražojuma remontam, lai atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Šis noteikums nav 

spēkā, ja minēto sastāvdaļu laiž tirgū nevis tādēļ, lai to izmantotu kompleksa ražojuma 

remontam, bet gan ar citu primāro mērķi. 

2. 1. punktu piemēro tad, ja patērētāji ir pienācīgi informēti par remonta nolūkā izmantotā 

ražojuma izcelsmi, piemēram, marķējot ražojumu ar preču zīmi vai firmas nosaukumu vai 

izmantojot citas piemērotas iespējas, lai, pārzinot situāciju, varētu izvēlēties starp savstarpēji 

konkurējošiem ražojumiem, kas izmantojami remonta veikšanai. 

3. 1. punktu piemēro attiecībā uz redzamajām daļām sekundārajā tirgū tikai, ja kompleksā 

ražojuma dizainparauga īpašnieks vai cita persona ar tā piekrišanu laiž to apgrozībā primārajā 

tirgū." 

2. pants 

Ja kādā dalībvalstī spēkā esošie tiesību akti paredz piemērot dizainparaugu aizsardzību tādam 

dizainparaugam, kas iemontēts vai izmantots produktā, ko izmanto kā kompleksa ražojuma 

sastāvdaļu Direktīvas 98/71/EK 12. panta 1. punkta izpratnē, lai nodrošinātu iespēju veikt 

kompleksā ražojuma remontu ar mērķi atjaunot tā sākotnējo izskatu, tad šī dalībvalsts drīkst 

īstenot minētā dizainparauga aizsardzību .... 

                                                 
 Piecus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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3. pants 

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 

direktīvas prasības.... Dalībvalstis tūlīt informē Komisiju par šo tiesību aktu tekstu un par šo tiesību 

aktu un direktīvas korelācijas tabulu. 

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci 

pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces. 

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem 

jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 

4. pants 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī". 

5. pants 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

║,  

Eiropas Parlamenta vārdā - Padomes vārdā -  

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

                                                 
 Vēlākais divu gadu laikā no šīs direktīvas pieņemšanas dienas. 


