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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 
kriminālsankcijām, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0168)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0233/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A6-0000/2006),

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.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5. apsvērums

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Direktīva 
2004/48/EK par intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošanu paredz civiltiesiskus 
un administratīvus pasākumus, procedūras 
un aizsardzības līdzekļus. Minētās 
direktīvas noteikumi ir jāpapildina ar 
pietiekami preventīvām krimināltiesību 
normām, kas piemērojamas visā Kopienas 
teritorijā. Ir nepieciešams tuvināt dažas 
krimināltiesību normas, lai efektīvi cīnītos 
ar viltošanu un pirātismu iekšējā tirgū. 

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Direktīva 
2004/48/EK par intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošanu paredz civiltiesiskus 
un administratīvus pasākumus, procedūras 
un aizsardzības līdzekļus. Minētās 
direktīvas noteikumi ir jāpapildina ar 
pietiekami preventīvām krimināltiesību 
normām, kas piemērojamas visā Kopienas 
teritorijā. Ir nepieciešams tuvināt dažas 
krimināltiesību normas, lai efektīvi cīnītos 
ar viltošanu un pirātismu iekšējā tirgū. 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Kopienas likumdevējs ir pilnvarots veikt 
vajadzīgos krimināltiesiskos pasākumus, 
lai nodrošinātu pilnīgu tiesību normu 
efektivitāti intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības jomā.

Kopienas likumdevējs ir pilnvarots veikt 
vajadzīgos krimināltiesiskos pasākumus, 
lai nodrošinātu pilnīgu tiesību normu 
efektivitāti intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības jomā, kā tā noteikta šajā 
direktīvā, izņemot patentus.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu konsekvenci ar turpmākajiem grozījumiem un jau 
no paša sākuma noteiktu direktīvas darbības jomu.

Grozījums Nr. 2
12.a apsvērums (jauns)

(12a) Ir svarīgi nodrošināt intelektuālā 
īpašuma tiesību atbilstošu aizsardzību 
audiovizuālajā nozarē, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 20. novembra 
Direktīvā 98/84/EK par tiesisku 
aizsardzību pakalpojumiem, kas 
pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai 
nodrošina to1.
_________________________
1OV L 320, 28.11.1998, 54. lpp.

Pamatojums

Patlaban Direktīva 98/84/EK ir vienīgais Eiropas līmeņa tiesību akts īpašuma tiesību 
aizsardzībai audiovizuālajā jomā, lai gan pirātisma un viltošanas draudi aizvien pieaug. Šo 
aizsardzību nodrošina galvenokārt, izmantojot ierobežotu piekļuvi, t.i., tehniskus pasākumus, 
lai kontrolētu kodētā formātā pārraidīta audiovizuālā satura izmantošanu. Ja šīs direktīvas 
darbības jomu attiecinātu uz ierobežotas piekļuves pārkāpumiem, iekļaujot tajā atsauci uz 
Direktīvu 98/84/EK, tas būtiski traucētu kriminālo organizāciju darbību, jo tās pašreiz 
izmanto dažādās dalībvalstīs piemēroto noteikumu atšķirības, kas ļauj nesodīti pārkāpt 
audiovizuālās tiesības.

Grozījums Nr. 3
1. panta pirmā daļa

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

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

Pamatojums

Ar šo grozījumu precīzāk nosaka direktīvas darbības jomu, atsaucoties uz definīcijām 
nākamajā grozījumā.

Grozījums Nr. 4
1. panta otrā daļa

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

Šīs sankcijas attiecas uz intelektuālā 
īpašuma tiesībām, kas paredzētas Kopienas 
tiesību aktos.

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka šīs direktīvas noteikumus dažādās dalībvalstīs transponē vienādi un tie 
ir iespējami efektīvāki, tās darbības joma jāattiecina tikai uz tām intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kas jau ir reglamentētas Kopienas līmenī.

Grozījums Nr. 5
2. pants

Definīcija Definīcijas
Šajā direktīvā:
a) „intelektuālā īpašuma tiesības” ir 
vienas vai vairākas šādas tiesības:
- autortiesības,
- blakustiesības,
- datu bāzes izveidotāja sui generis
tiesības,
- pusvadītāja izstrādājumu topogrāfijas 
izveidotāja tiesības,
- tiesības uz preču zīmēm,
- tiesības uz dizainparaugu,
- preču zīmes, ciktāl tās attiecīgajos valsts 
tiesību aktos ir aizsargātas kā ekskluzīvas 
īpašumtiesības,
- un katrā ziņā tiesības, ciktāl tās ir 
paredzētas Kopienas līmenī, attiecībā uz 
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precēm, kas noteiktas 2. panta 1. punkta 
a) un b) apakšpunktā Padomes 
2003. gada 22. jūlija Regulā (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 
tiesības1;
b) „pārkāpumi komerciālā mērogā” ir visi 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi, 
kas izdarīti, lai iegūtu tiešas vai netiešas 
ekonomiskas vai komerciālas 
priekšrocības; parasti tas neattiecas uz 
darbībām, ko veic privāti lietotāji 
personiskā un nekomerciālā nolūkā;
c) „tīši intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumi” ir tīši un apzināti attiecīgo 
tiesību pārkāpumi, lai iegūtu komerciāla 
mēroga ekonomiskas priekšrocības.

Šajā direktīvā „juridiska persona” ir 
ikviena juridiska persona, kam tāds statuss 
ir saskaņā ar spēkā esošiem attiecīgās 
valsts tiesību aktiem, izņemot valstis un 
ikvienu citu publisku struktūru, kura 
darbojas, īstenojot publiskās varas 
prerogatīvas, un izņemot publiskas 
starptautiskās organizācijas.

d) „juridiska persona” ir ikviena juridiska 
persona, kam tāds statuss ir saskaņā ar 
spēkā esošiem attiecīgās valsts tiesību 
aktiem, izņemot valstis un ikvienu citu 
publisku struktūru, kura darbojas, īstenojot 
publiskās varas prerogatīvas, un izņemot 
publiskas starptautiskās organizācijas.

____________________________
1 OV L 196, 2.8.2003, 7. lpp.

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš definīcijas, kuras ir vajadzīgas, lai precizētu direktīvas darbības jomu 
un paskaidrotu „komerciāla mēroga” un „apzināta pārkāpuma” jēdzienus, kas ir sodāmu 
nodarījumu kritēriji. 2. panta nosaukums ir jāmaina, jo ievieš papildu definīcijas, lai 
papildinātu sākotnējā Komisijas tekstā esošo vienīgo definīciju.

Grozījums Nr. 6
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, 

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka fiziskas 
personas, kuras ir atbildīgas par 3. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, 
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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.

tiek sodītas ar maksimālo sodu, kas ir 
vismaz 4 gadi ieslodzījumā, ja tie ir 
nopietni noziedzīgi nodarījumi vai ja tos ir 
izdarījusi krimināla organizācija 
Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto 
noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus 
personu veselībai vai drošībai.

Pamatojums

Šī grozījuma pamatā ir tas, ka daudzu valstu tiesību sistēmās jau piemēro diezgan stingrus 
pasākumus intektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai neatkarīgi no tā, vai attiecīgie nodarījumi 
ir veikti kādas kriminālas organizācijas uzdevumā vai ne. Ja stingrākas sankcijas ievieš tikai 
attiecībā nodarījumiem, kuros iesaistītas kriminālas organizācijas, tas var traucēt pienācīgi 
īstenot valstīs spēkā esošos aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 7
5. panta 2. punkta a) apakšpunkts

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

a) maksimālajā apmērā vismaz 
EUR 100 000 gadījumos, kas nav minēti 
1. punktā; 

Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro tekstu, nemainot tā sākotnējo jēgu.

Grozījums Nr. 8
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 ir izdarīti nopietni
noziedzīgi nodarījumi vai ja tos ir 
izdarījusi krimināla organizācija 
Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto 
noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie 
noziedzīgie nodarījumi rada draudus 
personu veselībai vai drošībai.
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Pamatojums

Šī grozījuma pamatā ir tas, ka daudzu valstu tiesību sistēmās jau piemēro diezgan stingrus 
pasākumus intektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai neatkarīgi no tā, vai attiecīgie nodarījumi 
ir veikti kādas kriminālas organizācijas uzdevumā vai ne. Ja stingrākas sankcijas ievieš tikai 
attiecībā nodarījumiem, kuros iesaistītas kriminālas organizācijas, tas var traucēt pienācīgi 
īstenot valstīs spēkā esošos aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 9
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.

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

Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro panta tekstu.
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PASKAIDROJUMS

I. Ievads: 2005. gada 12. jūlija priekšlikumi

1. 2005. gada 12. jūlijā Komisija nosūtīja Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
direktīvai par kriminālsankcijām, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu 
(2005/0127(COD)); vienlaicīgi tā nosūtīja Padomei priekšlikumu Padomes pamatlēmumam, 
nolūkā stiprināt krimināltiesību normas, lai novērstu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus 
(2005/0128(CNS)).

2. Minētajā direktīvas priekšlikumā bija prasība dalībvalstīm nodrošināt, lai visi intelektuālā 
īpašuma tiesību tīšie pārkāpumi, ja tie ir veikti komerciālā mērogā, un šādu pārkāpumu 
mēģinājumi, palīdzība vai atbalsts to veikšanā un to provocēšana tiktu uzskatīti par 
noziedzīgiem nodarījumiem. Tajā tika paredzēta virkne sankciju, sākot ar viltoto preču 
konfiskāciju un beidzot ar brīvības atņemšanas sodiem vainīgajiem. Tajā arī tika noteiktas 
dažādas papildu sankcijas, tostarp to uzņēmumu slēgšana, kas tiek izmantoti viltošanai, 
aizliegums veikt komerciālas darbības un tiesas sprieduma publicēšana. Tomēr šajā direktīvas 
priekšlikumā bija vienkārši prasība dalībvalstīm saukt pie atbildības un sodīt par noteiktām 
darbībām, nenorādot piemērojamo sankciju līmeni1.

3. Vienlaikus pamatlēmuma priekšlikumā bija izteikta prasība stiprināt krimināltiesiskos 
pasākumus, lai tuvinātu valstu tiesību aktus par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un 
veicinātu dalībvalstu sadarbību cīņai pret attiecīgajiem pārkāpumiem. Pamatlēmuma 
priekšlikuma mērķis bija papildināt pievienoto direktīvas priekšlikumu un noteikt obligātās 
sankcijas par attiecīgajiem pārkāpumiem: vismaz četru gadu cietumsodu tādu pārkāpumu 
gadījumā, kas pastrādāti noziedzīgas organizācijas aizgādībā turpmākā Pamatlēmuma par cīņu 
pret organizēto noziedzību (2005/0003(CNS)) nozīmē, vai gadījumā, kad šādi pārkāpumi 
apdraud veselību vai drošību, kopā ar soda naudu vismaz EUR 300 000 apmērā.

II. 2005. gada 13. septembra Tiesas spriedums un Komisijas nostāja

1. Kamēr tika gatavota procedūra iepriekš minēto priekšlikumu pieņemšanai, 2005. gada 
13. septembrī Tiesa pieņēma spriedumu lietā C-176/03 Komisija/Padome, kurā, kopumā 
atzīstot, ka Kopienas kompetence neattiecas uz krimināltiesībām, norādīja, ka šis secinājums,
„ja tas, lai kompetentās valsts iestādes piemērotu efektīvus, samērīgus un preventīvus 
kriminālsodus, ir pasākums, kas nepieciešams, lai cīnītos pret būtisku kaitējumu videi, neliedz 
Kopienas likumdevējam ieviest pasākumus, kas saistīti ar dalībvalstu krimināltiesībām un ko 
tas uzskata par vajadzīgiem, lai nodrošinātu tā noteikto vides aizsardzības normu pilnīgu 
efektivitāti” (48. punkts).

  
1 Tiesa (sal. 1989. gada 21. septembra spriedumu lietā C-68/88, Komisija/Grieķijas Republika) parasti tikai 
atļauj tā saukto asimilācijas metodi, saskaņā ar kuru Kopienas tiesību aktos var noteikt, ka vietējās 
krimināltiesību normas, kas paredzētas noteiktu valsts interešu aizsardzībai, jāpiemēro arī atbilstīgo Kopienas 
interešu aizsardzībai, tādējādi apvienojot šos divus normu kopumus jaunā tiesību aktā, kurā noteikts 
kriminālpārkāpums. Tas nozīmē, ka Kopienas tiesību aktos var noteikt to, ka atsevišķi rīcības veidi jāuzskata par 
kriminālpārkāpumu, bet šie tiesību akti nedrīkst ierobežot dalībvalstu kompetenci attiecībā uz sankciju 
noteikšanu un piemērošanu praksē.
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2. Turklāt Tiesa uzskatīja, ka, lai noskaidrotu, vai Kopienas tiesību aktam ir ticis izvēlēts 
atbilstīgs tiesiskais pamats, ir jāņem vērā šī tiesību akta mērķis un saturs. Tātad, tā kā minētā 
pamatlēmuma galvenais mērķis un saturs šajā gadījumā1 bija vides aizsardzība, tā pamatā 
būtu bijis jābūt EK līguma 175. pantam (pirmais pīlārs), nevis LES VI sadaļai (trešais pīlārs) 
(51. punkts).

3. Tādēļ Komisija pieņēma paziņojumu2, kurā izdarīti loģiski secinājumi par Tiesas 
spriedumu, proti, ka saskaņā ar pirmo pīlāru normu pieņemšana attiecībā uz krimināllietām 
nav ierobežota nevienā potenciāli svarīgā Kopienas kompetences jomā.

4. Komisijas atzinumā minēts, ka pilnvaras starp pirmo un trešo pīlāru būtu jāsadala šādi:
Kopienas tiesību efektīvai īstenošanai vajadzīgās krimināltiesību normas ir pirmajā pīlārā, bet 
horizontālās krimināltiesību normas (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, krimināltiesību 
saskaņošanas pasākumi attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu) ietilpst trešajā 
pīlārā.

5. Ņemot to vērā, Komisija uzņēmās izdarīt vajadzīgās izmaiņas visos vēl izskatāmajos 
tiesību aktu priekšlikumos.

III. 2006. gada 26. aprīļa priekšlikums

1. Pēc diskusijas par šo jautājumu un jo īpaši pēc Tiesas attiecīgā sprieduma Komisija 
nolēma, ka tai būtu jāgroza direktīvas priekšlikums un jāatsauc 2005. gada 12. jūlija 
pamatlēmuma priekšlikums 3.

2. Tātad 2006. gada 26. aprīlī Komisija nosūtīja jaunu priekšlikumu direktīvai par 
kriminālsankcijām, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, kurā iekļautas, 
atjauninātas un apvienotas divu iepriekšējo iniciatīvu normas.

3. Jaunajā direktīvas priekšlikumā jo īpaši tika iekļauti tādi priekšlikumi attiecībā uz sankciju 
līmeni un plaša mēroga konfiskācijas pilnvarām, kas iepriekš bija iekļauti pamatlēmuma 
priekšlikumā (jo īpaši skatīt 5.–9. pantu). Šis ir viens no pirmajiem gadījumiem, kad Komisija 
piemēroja jauno pieeju krimināltiesībām.

4. Īsumā apkopojot, 1. pantā ir noteikts direktīvas priekšmets un darbības joma; 2. pantā ir 
definēts juridiskās personas jēdziens šīs direktīvas vajadzībām; 3. pantā dalībvalstīm tiek 
uzlikts pienākums uzskatīt noteiktus rīcības veidus par kriminālpārkāpumiem; 4. un 5. pantā 
attiecīgi noteikts kriminālsodu veids un līmenis; 6. pants attiecas uz konfiskācijas pilnvarām;
7. pantā ir paredzētas kopējas izmeklēšanas komandas cīņai pret viltošanu; 8. pantā 
dalībvalstīm tiek uzlikts pienākums nodrošināt to, ka direktīvā definēto pārkāpumu 

  
1 Padomes 2003. gada 27. janvāra Pamatlēmums 2003/80/JHA par vides krimināltiesisko aizsardzību.
2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Tiesas 2005. gada 13. septembra sprieduma 
sekām, COM(2005)0583).
3 Sal. EK līguma 250. panta 2. punktu: „Kamēr Padome nav pieņēmusi lēmumu un turpinās Kopienas tiesību 
akta pieņemšanas procedūra, Komisija var jebkurā laikā grozīt savu priekšlikumu.” Mēs uzskatām, ka šī pilnvara 
grozīt priekšlikumus ietver pilnvaru atsaukt šos priekšlikumus; sal. Juridiskās komitejas 2006. gada 22. marta 
atzinumu par likumdevēja vēl neizlemto tiesību aku priekšlikumu izvērtēšanas rezultātu (2005/2214(INI)).
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izmeklēšana un kriminālvajāšana nav jāuzsāk personām, kuru tiesības ir pārkāptas; visbeidzot, 
9. un 10. pantā attiecīgi noteikta transponēšana un stāšanās spēkā.

5. Salīdzinot jauno priekšlikumu ar diviem iepriekšējiem, ir skaidrs, ka vienīgās normas, kas 
nav iekļautas jaunajā priekšlikumā, ir tās, kuras attiecas uz jurisdikciju un tiesvedības 
koordinēšanu. Komisija plāno īstenot horizontālo pieeju šajā jautājumā saskaņā ar Zaļo 
grāmatu par jurisdikcijas kolīzijām un non bis in idem principu kriminālprocesā, kas pieņemts 
2005. gada 23. decembrī1. Komisija neuzskata par svarīgu noteikt īpašus pasākumus 
intelektuālā īpašuma aizsardzībai.

VI. Problēmas aspekti un referenta nostāja

1. Pirmajā pīlārā meklēt pamatojumu priekšlikumiem attiecībā uz krimināllietām ir pilnībā 
atbilstīgi Komisijas plašajai interpretācijai par Tiesas 2005. gada 13. septembra spriedumu.
No tā izriet, ka gadījumā, ja šī plašā interpretācija tiek pieņemta, Komisijas pieeja nerada 
iebildumus. Tomēr joprojām ir atsevišķi problemātiski punkti, kurus grozītais Komisijas 
priekšlikums, šķiet, nav atrisinājis.

2. Jo īpaši tas attiecas uz šīs direktīvas darbības jomu. Paskaidrojumā minēts, ka priekšlikums 
direktīvai tāpat kā Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
attiecas uz jebkuriem intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas noteikti Kopienas tiesību 
aktos un/vai attiecīgo dalībvalstu tiesību aktos.

3. Komisijas Paziņojumā (2005/292/EK) par Direktīvas 2004/48/EK 2. pantu ir uzskaitītas 
attiecīgās īpašumtiesības, lai precīzāk noteiktu konkrētu šīs direktīvas darbības jomu. Šajā 
sarakstā iekļautas „patentu tiesības, tostarp tiesības, kas izriet no papildu aizsardzības 
sertifikātiem”.

4. Tomēr tādu kriminālsodu piemērošana, kas noteiktas patentu tiesību pārkāpumu gadījumos 
Kopienas līmenī, nešķiet nedz īpaši piemērota pati par sevi, nedz atbilstīga pieejai, kuru 
pēdējos gados īsteno Kopienas likumdevējs.

5. Nav pierādījumu, ka vajadzētu steidzami iejaukties, piemērojot kriminālsodus, jo daudzas 
dalībvalstis jau īsteno patentu aizsardzību ar kriminālsodu palīdzību (t.i., piemērojot soda 
naudas un cietumsodus). Tas attiecas, piemēram, uz Vācijas2, Austrijas3, Dānijas4, Spānijas5, 
Francijas6, Ungārijas7, Itālijas8, Nīderlandes9 un Portugāles1 tiesību aktiem.  Tādēļ, kaut arī 

  
1 COM(2005)0696.
2 Sal. 1980. gada 16. decembra Patentu likuma (PatG) jaunākās redakcijas 142. punktu.
3 Sal. Federālā likuma Nr. I 143 grozītā Patentu likuma 1970 (Patentgesetz 1970)147. un 149. pantu.
4 Sal. 1967. gada 20. decembra Dānijas Patentu akta Nr. 479 57. iedaļu.
5 Sal. Kriminālkodeksa 273. pantu, kurā grozījumi izdarīti ar 1995. gada 23. novembra konstitutīvo likumu 
Nr. 10/1995.
6 Sal. 1990. gada 26. janvāra Intelektuālā īpašuma kodeksa L. 615-14. pantu ar grozījumiem.
7 Sal. Kriminālkodeksa 329/D pantu.
8 Sal. Kriminālkodeksa 473. un 474. pantu, kas paredz sodu par viltošanas pārkāpumiem, mainot vai izmantojot 
jaunrades darbu vai rūpniecisku ražojumu atšķirības zīmes un ievedot valstī un tirgojot produktus ar viltotām 
zīmēm, un 475. pantu, kurā noteiktas papildu sankcijas publicēt spriedumu vai tiesas lēmumu.
9 Sal. Nīderlandes 1910. gada Patentu akta (Rijksoctrooiwet) 45. pantu un 1995. gada Patentu akta 
(Rijksoctrooiwet) 79. panta 1. punktu.
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būtu jāpievērš uzmanība tam, ka citu tiesību sistēmu krimināltiesībās (piemēram, Anglijas, 
Beļģijas un Grieķijas tiesību aktos) nav noteikta nekāda aizsardzība, šāda veida normu 
ieviešana Kopienas līmenī dublētu pašreizējās normas un padarītu sistēmu vēl sarežģītāku, ja 
vien mēs nepieņemam, ka, iekļaujot šim nolūkam atbilstīgas skaidras normas (ar piemērotu 
grozījumu palīdzību) attiecīgajā direktīvā vai atzīstot Kopienas tiesību automātisku 
pārākumu2, attiecīgie Kopienas tiesību akti varētu pilnībā aizstāt atbilstošos valstu tiesību 
aktus.

6. Otrkārt, mēģinājums piemērot kriminālsodus patentu tiesību jomā šķiet skaidrā pretrunā 
Eiropas Parlamenta nostājai, kad tas 2005. gada 6. jūlija plenārsēdē noraidīja Komisijas 
priekšlikumu Direktīvai par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju (2002/0047(COD)).
Ņemot vērā, ka pārliecinošs Eiropas Parlamenta deputātu vairākums3 toreiz uzskatīja, ka ir
nepiemēroti pieņemt tiesību aktu šajā jautājumā, jebkāds mēģinājums šobrīd noteikt 
kriminālsodus patentu aizsardzības jomā (kam šobrīd nav regulējuma), būtu ierobežota un 
bīstama iejaukšanās ļoti sarežģītā jomā, kurai šī paša iemesla dēļ ir vajadzīgi iespējami 
sistemātiski un plaši apstiprināti reglamentējošie noteikumi.

7. Ņemot vērā iepriekš minēto, referents ierosina direktīvas priekšlikuma 1. un 2. panta 
grozījumus, lai norobežotu tās darbības jomu un noteiktu attiecīgās definīcijas. Praktiski 
mērķis ir izslēgt no direktīvas darbības jomas patentu jautājumu, nosakot, ka līdz turpmākai 
visaptverošu noteikumu pieņemšanai patentu jomā Kopienas līmenī (piemērotas direktīvas 
veidā) pašreizējā priekšlikuma normas nav jāattiecina uz patentiem. Tas ļautu izvairīties no 
pāragras spriešanas par jebkuru turpmāko patentu tiesību aktu saturu (ieskaitot kriminālos 
aspektus). Turklāt tas ierobežotu šīs direktīvas darbības jomu, to attiecinot tikai uz
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas noteiktas Kopienas tiesību aktos.

8. Visbeidzot, iekšējās atbilstības nodrošināšanai referents ierosina izdarīt nelielus grozījumus 
5. apsvērumā un 2. panta tekstā un padarīt 5., 6. un 7. panta formulējumu skaidrāku un 
racionālāku.

VI. Turpmākā attīstība

1. Referents cer, ka, izstrādājot turpmākas stratēģijas cīņai pret pirātismu un viltošanu un 
iesoļojot laikmetā, kurā ir lielāka saskaņotība šajā jautājumā, Kopienas likumdevējs izskatīs 
iespēju rast veidus un līdzekļus, lai sodītu arī tos, kas iegādājas nelikumīgas izcelsmes preces.

    
1 Sal. Rūpnieciskā īpašuma kodeksa (1995. gada 24. janvāra dekrēta likums Nr. 16/95 ar grozījumiem) 261. un 
262. pantu.
2 Šis Kopienas tiesību pārākums, protams, izriet no prasības, ka valstu tiesnešiem pilnā mērā jāpiemēro Kopienas 
tiesību akti un līdz ar to jāignorē jebkuri vietējie tiesību akti, kas ir ar tiem pretrunā, neatkarīgi no tā, vai vietējie 
tiesību akti tika pieņemti pirms vai pēc attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem (sal. Tiesas 1978. gada 9. marta 
spriedumu lietā 106/77, Simmenthal, Tiesas 1978. gada ziņojumi, 629. lpp., 24. punkts).
3 Ar 648 balsīm par, 14 pret, 18 atturoties.


