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ĪSS PAMATOJUMS

Saistībā ar neseno Tiesas spriedumu lietā C-176/03 Komisija ierosina direktīvu par 
kriminālsankcijām un intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Līguma 95. pantu.

Neskarot Juridiskās komitejas kompetenci, ir vērts atzīmēt, ka pastāv nopietnas bažas par 
Eiropas Komisijas brīvo sprieduma interpretāciju kā noteikts Paziņojumā KOM (2005) 583;
un attiecīgi arī par priekšlikuma juridisko pamatu.

Attiecībā uz jautājumiem, kas ir Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 
kompetencē, par galvenajiem elementiem uzskata:
a) direktīvas jomu;
b) „komerciāla mēroga” definīciju;
c) „apzināta intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma” definīciju;
d) līdzdalības un pamudināšanas atzīšanu par kriminālnoziegumu;
e) apvienotās izmeklēšanas grupas;
f) pamattiesības.

Darbības joma

Šā tiesību akta darbības joma ir cīņa pret viltošanu un pirātismu, jo īpaši attiecībā uz mūziku, 
luksusprecēm, apģērbu rūpniecību un saistītām nozarēm. Tomēr pastāv nopietnas bažas par 
iespējamo Direktīvas ietekmi, ja tiks vienkāršoti pieņemts, ka pasākumus viltošanas un 
pirātisma apkarošanai var vispārīgi piemērot visiem intelektuālā īpašuma veidiem. Ir jāuzsver, 
ka noteiktu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi atšķiras ar to īpašībām un veidiem un 
attiecīgi dažādiem šo intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu apkarošanas veidiem. Pastāv 
atšķirība starp patenta pārkāpumu un parastu komerciālu darbību, piemēram, starp likumīgu 
produktu attīstīšanu un viltošanu un pirātismu ar krāpniecisku un tīšu nodomu. Pastāv civili 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz patentu pārkāpumiem, un tie nav jāpielīdzina 
tādiem kriminālnoziegumiem kā pirātisms un viltošana. Uzņēmumam var būt ar nodomu 
jāpārkāpj patents, lai parādītu, ka šis patents nav derīgs vai tam ir nepieciešami jauninājumi.
Šajā gadījumā pārkāpums ir civillieta, ja vien tas būtiski neapdraud sabiedrības veselību un 
vai drošību.

Komerciāls mērogs

Atsauce uz komerciālu mērogu tika ieviesta ar Līgumu par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas 
saistītas ar tirdzniecību (TRIPS), taču tā nav tajā definēta. Tomēr TRIPS terminoloģija, šīs 
frāzes izmantojums visā līgumā un konteksts palīdz interpretēt šo jēdzienu. Tas attiecas 
vienīgi uz pārkāpumu ar mērķi gūt peļņu, kurš rada būtiskus tiešus zaudējumus intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašniekiem; likumīgi iegūta satura apmaiņa bez peļņas gūšanas starp 
fiziskām personām ir jāizslēdz no šīs direktīvas piemērošanas jomas.

Tā kā tiesību akta priekšlikums paredz sodīt vienīgi par komerciāla mēroga pārkāpumu, ir 
īpaši svarīgi ieviest skaidru šāda pārkāpuma definīciju, lai izvairītos no tiesiskas 
nenoteiktības. Mēs nevaram paļauties uz dalībvalstu praksi šajā jomā, jo tā dažādās 
dalībvalstīs atšķiras.
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Starptautiski intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpumi

Vienīgi apzinātus pārkāpumus var sodīt ar kriminālsankcijām: tas attiecas vienīgi uz 
gadījumiem, kad izdarītājs zina, ka viņš pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības un dara to ar 
iepriekšēju nodomu.  Ir nepieciešams nošķīrums, jo pārkāpums nav jāuzskata par apzinātu 
tikai tādēļ, ka tas ir daļa no daļa no apzinātas darbības, piemēram, mūzikas klausīšanas vai 
filmu skatīšanās.

Līdzdalība un pamudināšana

Ir svarīgi atšķirt patenta pārkāpumus parastas komerciālas darbības gadījumā (likumīga 
produktu attīstīšana) no viltošanas un pirātisma ar krāpniecisku un tīšu nodomu, ko bieži veic 
kriminālas organizācijas. Ir jāsaglabā kriminālsankcijas par līdzdalību un pamudināšanu 
attiecībā uz vissmagākajiem noziegumiem; sods par līdzdalību un pamudināšanu ir 
nesamērīgs intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma gadījumā. Pilnībā jāievēro Eiropas 
Savienības Pamattiesību harta, it īpaši 49. panta 3. punkts, kas paredz, ka „soda bardzība 
nedrīkst būs nesamērīga kriminālnodarījumam".

Apvienotās izmeklēšanas grupas

Priekšlikuma 7. pants atļauj ekspertiem un intelektuālā īpašumu tiesību īpašnieku pārstāvjiem 
palīdzēt izmeklēšanā. Lai gan nešaubīgi identificēt savas preces un produktus var intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašnieks, šajā ziņā pieejai ir jābūt rūpīgai .

Pirmkārt, tā kā intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks ir tas, kurš atļauj vai aizliedz sava 
intelektuālā produkta lietošanu, un tā kā intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks ir jāaizsargā,  
izmeklēšanas grupai var palīdzēt vienīgi atbilstīgi pilnvaroti pārstāvji. Otrkārt, intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašnieka vai tā pārstāvja sniegtajai palīdzībai jābūt ierobežotai, lai nepieļautu 
kriminālprocesa „privatizāciju”. plašāka vai aktīvāka intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieka 
iesaistīšanās varētu apdraudēt godīgu un objektīvu izmeklēšanu un kriminālprocesu.

Pamattiesības

Konstatējot kriminālnodarījumus un paredzot sankcijas, kā arī izmeklēšanā un tiesas procesos 
ir pilnībā jāievēro Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Īpaša uzmanība ir jāpievērš šādiem 
hartas pantiem: 8. pantam par datu aizsardzību; 47. pantam par taisnīgu tiesu; un 49. pantam
par kriminālnodarījumu un sodu likumību un samērīgumu.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
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

Pamatojums

Kriminālizmeklēšanas iestādes nedrīkst rīkoties pēc savas iniciatīvas pirms tiesību īpašnieka 
sūdzības, jo nav publicēti licences līgumi. Tiesību īpašnieka pamattiesības paredz iespēju 
izmantot savas tiesības atbilstīgi savām vēlmēm.

Grozījums Nr. 2
9. a apsvērums (jauns)

9.a) Konstatējot kriminālnodarījumus un 
nosakot sodus, kā arī izmeklēšanu un 
tiesvedības laikā ir pilnībā jāievēro Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā noteiktās 
tiesības.

Grozījums Nr. 3
1. panta 1. punkts

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

Šajā direktīvā noteiktas kriminālsankcijas, 
kas vajadzīgas, lai apkarotu un nepieļautu
intelektuālā īpašuma tiesību apzinātu 
pārkāpšanu komerciālā mērogā.

Pamatojums

Šis grozījumus atjauno TRIPS līgumā (61. pants) izmantoto terminoloģiju, kas ir šā 
priekšlikuma pamatā. 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 4
1. panta 2. punkts

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

Tas saskaņo šīs kriminālsankcijas ES 
līmenī, ja tas ir nepieciešams, lai apkarotu 
apzinātus intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumus, kas veikti kriminālas 
organizācijas uzdevumā, vai arī, ja tie rada 
draudus personu veselībai un drošībai.

Pamatojums

Šis grozījumus atjauno TRIPS līgumā (61. pants)  izmantoto terminoloģiju, kas ir šā 
priekšlikuma pamatā. 

Grozījums Nr. 5
1. panta 2. a punkts(jauns)

Neskarot sankcijas, kas jau pastāv 
dalībvalstīs, šajā direktīvā noteiktās 
sankcijas attiecas vienīgi uz preču zīmju 
pārkāpumiem ar iepriekšēju nodomu, 
tostarp uz viltošanu un autortiesību 
pārkāpumiem.

Pamatojums

Pastāv atšķirība starp patenta pārkāpumu un parastu komerciālu darbību, piemēram, starp 
likumīgu produktu attīstīšanu un viltošanu un pirātismu ar krāpniecisku un tīšu nodomu. 
Pastāv civili tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz patentu pārkāpumiem, un tie nav 
jāpielīdzina tādiem kriminālnoziegumiem kā pirātisms un viltošana. Patenta pārkāpumu 
gadījumā tas iejauktos dalībvalstu civiltiesību sistēmās.

Grozījums Nr. 6
1. panta 2. b punkts(jauns)

Likumīgi iegūta satura apmaiņa starp 
fiziskām personām bez peļņas gūšanas ir 
izslēgta no šīs direktīvas jomas.

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts sodīt tikai par komerciāla mēroga pārkāpumiem (3. pants).
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Grozījums Nr. 7
2. panta, title

Definīcija Definīcijas

Pamatojums

Ir vēlams noteikt viltošanas jēdzienu, kas ir būtiski, lai piemērotu šo direktīvas priekšlikumu. 
Sodus var piemērot vienīgi tad, ja ir skaidri noteikts viltošanas jēdziens, kas ietver visus 
intelektuālā tiesību īpašuma tiesību pārkāpumu veidus, tostarp viltotu preču uzglabāšanu.

Amendment 8
2. panta 1. a punkts(jauns)

Šīs direktīvas nolūkā „komerciāla mēroga 
pārkāpums” ir intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpums peļņas gūšanas nolūkā, kas 
rada būtiskus tiešus zaudējumus šo tiesību 
īpašniekam. 

Pamatojums

Lai gan ar šo grozījumu ir paredzēts sodīt par komerciāla mēroga pārkāpumiem (3. pants), 
šis nodoms nav noteikts; ir nepieciešama skaidra definīcija, lai nepieļautu tiesisku 
nenoteiktību. Lai gan TRIPS līgums nenosaka„komerciāla mēroga” nozīmi, TRIPS konteksts, 
šīs frāzes lietojums visā tekstā un TRIPS sarunu procesa analīze paskaidro šo definīciju.

Grozījums Nr. 9
2. panta 1. b punkts(jauns)

Šīs direktīvas mērķiem „starptautisks 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums” 
nozīmē tīšu un apzinātu šo tiesību 
pārkāpumu.

Grozījums Nr. 10
2. panta 1. c punkts(jauns)

Šajā direktīvā jēdziens „viltošana” ietver:
(a) uzglabāšanu bez likumīga pamata, 
preču importēšanu vai eksportēšanu ar 
viltotu preču zīmi jebkādā muitas 
procedūrā;
(b) preču piedāvāšanu pārdošanai vai 
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pārdošanu ar viltotu preču zīmi;
(c) preču zīmes, kolektīvās zīmes vai 
apstiprinātas kolektīvās zīmes pavairošanu,
atdarināšanu, izmantošanu, pievienošanu, 
dzēšanu vai mainīšanu, pārkāpjot tiesības, 
kas piešķirtas ar to reģistrāciju, un 
pārkāpjot no tām izrietošos aizliegumus;
(d) apzinātu nodrošināšanu ar produktu vai 
pakalpojumu, kuram ir prasītajam 
produktam neatbilstīga, atšķirīga reģistrēta 
preču zīme;

Pamatojums

Ir vēlams noteikt viltošanas jēdzienu, kas ir būtiski, lai piemērotu šo direktīvas priekšlikumu. 
Sodus var piemērot vienīgi tad, ja ir skaidri noteikts viltošanas jēdziens, kas ietver visus 
intelektuālā tiesību īpašuma tiesību pārkāpumu veidus, tostarp viltotu preču uzglabāšanu.

Grozījums Nr. 11
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 
intelektuālā īpašuma tīšs pārkāpums, kas 
veikts komerciālā mērogā. 

Pamatojums

Ir jāsaglabā kriminālsankcijas par līdzdalību un pamudināšanu attiecībā uz vissmagākajiem 
noziegumiem; sods par līdzdalību un pamudināšanu var būt nesamērīgs intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpuma gadījumā.

Grozījums Nr. 12
3. panta 1. a punkts(jauns)

Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai šādu 
pārkāpumu mēģinājumi, palīdzība un 
līdzdalība tajos un pamudināšana uz tiem 
tiktu uzskatīta par kriminālnoziegumiem, ja 
šādus mēģinājumus, palīdzību, līdzdalību 
vai pamudināšanu: 
a) īsteno, lai palīdzētu organizētajai 
noziedzībai, vai 



AD\641965LV.doc 9/13 PE 378.715v02-00

LV

b) tie būtiski apdraud veselību vai drošību.

Pamatojums

Ir svarīgi atšķirt patenta pārkāpumus parastas komerciālas darbības gadījumā (likumīga 
produktu attīstīšana), kas var likt atcelt nederīgus patentus, no viltošanas un pirātisma ar 
krāpniecisku un tīšu nodomu, ko bieži veic kriminālas organizācijas. Ir jāsaglabā 
kriminālsankcijas par līdzdalību un pamudināšanu attiecībā uz vissmagākajiem noziegumiem; 
sods par līdzdalību un pamudināšanu var būt nesamērīgs intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpuma gadījumā.

Grozījums Nr. 13
3. panta 1. b punkts(jauns)

Kriminālsodi nav jāpiemēro tādu oriģinālu 
preču paralēlam importam, kuras tiek 
pārdotas trešā valstī ar intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašnieka piekrišanu.

Grozījums Nr. 14
4. panta 2. punkta introductory sentence

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

2. 2. Par 3. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem dalībvalstis 
paredz, ka attiecīgos gadījumos, ja to prasa 
sabiedrības intereses, ir piemērojamas arī 
šādas sankcijas:

Pamatojums

Tas nozīmē būtiskus pamattiesību pārkāpumus, kas tādēļ jāpamato ar vispārējām interesēm.

Grozījums Nr. 15
4. panta 2. daļas 2. a punkts

tādas mantas iznīcināšana, ar kuru tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības;

ātra visu preču iznīcināšana, ar kurām tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, 
izņemot paraugus, kuri jāizmanto kā 
pierādījumi, neuzņemoties par tiem nekādu 
atbildību;

Pamatojums

Drošības iemeslu dēļ ir ierosināts ātri iznīcināt visas preces, ar kurām tiek pārkāptas 
intelektuālā īpašuma tiesības, izņemot izmeklēšanai nepieciešamās vienības. Šis pasākums arī 
neparedz dārgus preču uzglabāšanas pasākumus. Krājumu var vizuāli fiksēt, to nofotografējot 
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atklāšanas brīdī. Attiecīgā gadījumā krājumu var iznīcināt bez vainas atzīšanas, ja tam piekrīt 
vai pret to neiebilst iespējamais izdarītājs un ja viņa darbība ir atklāta šajā posmā.

Grozījums Nr. 16
4. panta 2. daļas 2. f a punkts (jauns)

(fa) rīkojums, lai pārkāpējs apmaksātu 
konfiscēto preču glabāšanas izdevumus;

Pamatojums

Ir jāspēj piemērot papildu sodu viltotājam, paredzot to preču glabāšanas izdevumu apmaksu, 
kuras ir saglabātas izmeklēšanas nolūkā, it īpaši, ja šādi izdevumi ir ievērojami lielgabarīta 
saglabāto preču un ilgstošas izmeklēšanas dēļ.

Grozījums Nr. 17
5.panta 2. daļas a un b punkti

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

Finansiālu sankciju gadījumā katras 
dalībvalsts tiesa nosaka naudas soda 
apjomu, ņemot vērā nodarīto kaitējumu un 
kontrafakta preču vērtību vai no tām gūtos 
ienākumus, un visos gadījumos kā galveno 
elementu ņemot vērā pārkāpēja 
ekonomisko stāvokli, par ko liecina viņa 
līdzekļi, ienākumi, ģimenes saistības, 
apgādājamo esamība un citi personīgi 
apstākļi. 

Pamatojums

Noteiktu naudas sodu piemērošana šajā pantā paredzētajiem intelektuālā īpašuma 
pārkāpumiem ir pārāk neelastīga un, iespējams, pārāk sarežģīta, lai to saskaņotu ar 
subsidiaritātes principu. Šis grozījums paredz nodrošināt atbilsmi starp šo principu un  
grozījumā ietverto saskaņošanas mērķi.  

Grozījums Nr. 18
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 

Dalībvalstis, nepārkāpjot 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 noziedzīgie nodarījumi ir 
smagi, kā arī tad, ja šie noziedzīgie 
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noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu 
veselībai vai drošībai. 

nodarījumi rada draudus personu veselībai 
vai drošībai.

Pamatojums

Tas ir problemātiski, ka 6. pants attiecas tikai uz noziedzīgiem nodarījumiem sakarā ar 
„organizēto noziedzību”. Šis pants var būt noderīgs vienīgi tad, ja tie attiecas uz visiem 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir radījuši būtisku komerciālu kaitējumu tiesību īpašniekiem 
neatkarīgi no tā, vai pārkāpumi ir veikti saistībā ar organizēto noziedzību. Tādēļ 
pamatlēmuma priekšlikuma 6. pantā ir jāsvītro atsauce uz „organizēto noziedzību” un tā 
jāaizstāj ar terminu „smagi noziegumi”. 

Grozījums Nr. 19
7. pants

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.

Dalībvalstīm jānodrošina, lai attiecīgie 
intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki vai 
viņu atbilstīgi pilnvaroti pārstāvji un 
eksperti sniegtu informāciju apvienotajām
izmeklēšanās grupām, kas izmeklē 3. pantā 
minētos noziedzīgos nodarījumus.

Pamatojums

Šā panta formulējums ir pārāk neskaidrs: Tiesa var likumīgi atļaut visām pusēm izmantot 
ekspertu pakalpojumus. Tomēr intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieka pārstāvju tiešai 
līdzdalībai ir jābūt ierobežotai; citādi tiesību īpašnieki varētu pakļaut riskam 
kriminālprocesu, apdraudot objektīvu un godīgu izmeklēšanu. Komisijas ierosinātais teksts ir 
nesamērīgs; un tas būtu jāinterpretē tiesām.

Grozījums Nr. 20
7. panta 1. a punkts (jauns)

Izmeklēšanās un tiesvedībā tiek pilnībā 
ievērots  Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 8. pants par personas datu 
aizsardzību un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 
95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti1.
_______________________

OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
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Pamatojums

Hartas 8. pants paredz, ka „ikvienam ir tiesības uz savu datu aizsardzību” un ka „šādi dati 
noteiktiem mērķiem ir jāapstrādā godīgi, balstoties uz attiecīgās personas piekrišanu vai 
likumīgu pamatu, kas noteikts tiesību aktos. Ikvienam ir tiesības piekļūt datiem, kas iegūti par 
viņu, kā arī tiesības uz šo datu koriģēšanu. Direktīvas mērķis ir aizsargāt personu tiesības un 
brīvības attiecībā uz  personas datu apstrādi, paredzot vadlīnijas, kas nosaka šādas apstrādes 
likumību.

Grozījums Nr. 21
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 iespēja uzsākt 
kriminālizmeklēšanu vai kriminālvajāšanu 
par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem var uzsākt pat bez noziedzīgā 
nodarījumā cietušās personas iesnieguma vai 
izvirzītās apsūdzības, vismaz tad, ja darbības 
ir izdarītas dalībvalsts teritorijā.

Pamatojums

Šis grozījums, paskaidrojot nosacījumus kriminālizmeklēšanas vai kriminālvajāšanas 
uzsākšanai, saglabā ierosinātā noteikuma elastīgumu.  Īpaši gadījumos, kad ir apdraudēta 
sabiedrības veselība un nav iespējams noteikt tiesību īpašnieku, ir ļoti svarīgi spēt uzsākt 
šādus pasākumus bez noziedzīgā nodarījumā cietušās personas iesnieguma. 
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