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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 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par 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)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem 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 (A6-0000/2006),

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
1. APSVĒRUMS

(1) tā kā dizainparauga aizsardzības 
vienīgais nolūks ir piešķirt ekskluzīvas 
tiesības produkta izskatam, bet nevis
monopoltiesības uz produktu kā tādu; tā 
kā dizainparaugu, kuriem nav īstas 
alternatīvas, aizsardzība faktiski novestu 
pie produkta monopola; tā kā šāda 
aizsardzība sāktu līdzināties 
dizainparauga režīma pārkāpšanai; tā kā, 
ja trešām pusēm ļauj ražot un izplatīt 
rezerves daļas, tiek saglabāta konkurence; 
tā kā, ja dizainparauga aizsardzība tiek 

Svītrots

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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paplašināta attiecībā uz rezerves daļām, 
šīs trešās puses pārkāpj šīs tiesības, tiek 
likvidēta konkurence un dizainparauga 
tiesību turētājam faktiski tiek piešķirtas
produkta monopoltiesības.

Grozījums Nr. 2
3. APSVĒRUMS

(3) tā kā, 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.

(3) tā kā, 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. Ņemot vērā šo 
pasākumu netiešo ietekmi uz rezerves 
detaļu produkta kvalitāti un drošību, ir 
svarīgi paplašināt darbības jomu 
direktīvai par transportlīdzekļu tipa 
apstiprināšanu, attiecinot to arī uz 
noteiktām rezerves detaļām, kurām ir 
svarīga nozīme saistībā ar  drošību.

Grozījums Nr. 3
3.A APSVĒRUMS (jauns)

3.a) Dizainparaugu aizsardzības mērķis ir 
nodrošināt ekskluzīvas tiesības produkta  
izskatam. Dizainparaugu aizsardzība, kas 
principiāli jāattiecina arī uz rezerves 
detaļām, jāierobežo uz noteiktu laika 
posmu, lai nodrošinātu konkurenci 
rezerves detaļu tirgū. Laika posmam, kurā 
ir spēkā dizainparaugu aizsardzība, 
jābeidzas datumā, kad publiski ir pieejams 
jauns paraugs, kam tiek piešķirta 
patstāvīga jauna dizainparaugu 
aizsardzība Direktīvas 98/71/EK izpratnē.
Jānodrošina, ka patērētāji pienācīgi tiek 
informēti par rezerves detaļu izcelsmi, 
tiklīdz ir izbeigusies kāda produkta 
dizainparaugu aizsardzība, jo ir pagājis 
parauga pastāvēšanas cikls, tādējādi 
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ļaujot viņiem izvēlēties kādu no 
savstarpēji konkurējošām rezerves 
detaļām, ņemot vērā faktiskos apstākļus.

Grozījums Nr. 4
3.B APSVĒRUMS (jauns)

3.b) Dalībvalstīm jāļauj pašām lemt par 
to, vai alternatīvi šim principam ieviest 
atlīdzības sistēmu, kuru nevajag ierobežot 
laikā, ja tiek nodrošināts, ka tiesību 
subjekts saņem atbilstošu atlīdzību par 
parauga izmantošanu. Atlīdzība, kas ir 
jāmaksā kā kompensācija par to tiesību 
ierobežošanu, kas izriet no dizainparauga 
un kuras ir saistītas ar parauga 
izmantošanu ar mērķi veikt remontu, 
jāparedz tādā apjomā, lai tā galvenokārt 
atbilstu attiecīgā parauga izstrādāšanas 
izmaksām.

Grozījums Nr. 5
1. PANTS

14. pants (Direktīva Nr. 98/71/EK)

1. Dizainparauga aizsardzība neattiecas uz 
dizainparaugu, kas ir kompleksa ražojuma 
sastāvdaļa, kuru šīs direktīvas 12. panta 1. 
punktā nozīmē izmanto šā kompleksā 
ražojuma remontam, lai atjaunotu tā 
sākotnējo izskatu.

1. Dizainparauga aizsardzība uz 
dizainparaugu, kas ir kompleksa ražojuma 
sastāvdaļa, kuru šīs direktīvas 12. panta 1. 
punktā nozīmē izmanto šā kompleksā 
ražojuma remontam, lai atjaunotu tā 
sākotnējo izskatu, pastāv, sākot no 
datuma, kad kompleksais ražojums, kurā 
ir iekļauts paraugs vai kurā tas tiek 
izmantots, tiek padarīts publiski pieejams; 
dizainparaugu aizsardzība izbeidzas, 
tiklīdz tiek padarīts publiski pieejams 
kompleksā ražojuma nākamais 
kompleksais ražojums, attiecībā uz kuru ir 
paredzēta jauna, patstāvīga parauga 
aizsardzība šīs direktīvas izpratnē. 
Dizainparaugu aizsardzība izbeidzas arī 
tad, ja kompleksais ražojums izbeidz 
pastāvēt kā paraugs, un tiesību subjekts 
nav paredzējis izstrādāt nākamo 
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komplekso ražojumu.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētāji ir 
pienācīgi informēti par rezerves daļu 
izcelsmi, lai, balstoties uz informāciju, 
varētu izvēlēties starp konkurējošām 
rezerves daļām.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētāji ir 
pienācīgi informēti par rezerves daļu 
izcelsmi, tiklīdz ir izbeigusies kāda 
produkta dizainparaugu aizsardzība, jo ir 
pagājis parauga pastāvēšanas cikls, lai, 
balstoties uz informāciju, varētu izvēlēties 
starp konkurējošām rezerves daļām.

Pamatojums

Referents ierosina ierobežot dizainparaugu aizsardzību attiecībā uz rezerves detaļām 
atkarībā no attiecīgā parauga pastāvēšanas cikla, un izbeigt dizainparauga aizsardzību, 
tiklīdz ir izstrādāts jauns paraugs, kas atbilst nosacījumiem par jaunas, patstāvīgas 
dizainparaugu aizsardzības izveidošanos Direktīvas 98/71/EEK izpratne,  vai arī attiecīgais 
paraugs beidz pastāvēt.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 1.A PUNKTS

14.a pants (jauns) (Direktīva Nr. 98/71/EK)

1.a) Direktīvā tiek iekļauts šāds pants:

„14.a pants

1) Alternatīvi 14. pantam dalībvalstis var 
paredzēt, ka atkāpjoties no 14. panta, ka 
nav spēkā dizainparaugu aizsardzība 
attiecībā uz paraugu, kas tiek izmantots 
kā kompleksa ražojuma sastāvdaļa 
12. panta 1. punkta izpratnē nolūkā 
nodrošināt šā kompleksā ražojuma 
remontu, lai šim ražojumam atkal 
piešķirtu sākotnējo izskatu, ja kāda trešā 
persona, kas vēlas izmantot paraugu,

i) informē tiesību subjektu par nodomu 
izmantot paraugu,

ii) maksā tiesību subjektam atbilstošu 
kompensāciju par parauga izmantošanu 
un

iii) regulāri un ticami informē tiesību 
subjektu par to, kādā apjomā viņš izmanto 
paraugu, pamatojoties uz šo noteikumu.
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2) Aprēķinot atbilstošo atlīdzību, 
galvenokārt tiek ņemts vērā ieguldījums, 
ko veic attiecīgā parauga izstrādāšanai.

3) Par šāda atlīdzības noteikuma spēkā 
esamības ilgumu dalībvalstis lemj pēc 
saviem ieskatiem.”

Pamatojums

Šis izņēmuma noteikums ļauj dalībvalstīm kā alternatīvu 14. pantā piedāvātajam risinājumam 
paredzēt atlīdzības noteikumu, bet jānodrošina, ka tiesību subjekts saņem atbilstošu 
kompensāciju par parauga izmantošanu un tiek informēts par izmantošanas apjomu;  šādu 
noteikumu nav vajadzības ierobežot laikā atbilstoši ražojuma pastāvēšanas ciklam.
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PASKAIDROJUMS

I. Direktīvas priekšlikuma saturs

Šis direktīvas priekšlikums attiecas uz dizainparauga aizsardzību rezerves detaļām, kas 
paredzētas kompleksu ražojumu izskata atjaunošanai. Priekšlikuma mērķis ir rezerves detaļu 
sekundārā tirgus pilnīga liberalizācija. Tas attiecas ne vien uz mehānisko transportlīdzekļu 
ražošanu, bet arī uz tādām nozarēm kā mašīnbūve, ražošanas līdzekļi un plaša patēriņa preces.

Priekšlikumā ir aplūkots vienīgi rezerves detaļu sekundārais tirgus (tehniskās apkopes tirgus),
un šis priekšlikums attiecas tikai uz tām rezerves detaļām, kuru dizainam ir ļoti svarīga 
nozīme, lai atjaunotu ražojuma sākotnējo funkciju vai izskatu; tas nozīmē, ka šo kompleksā 
ražojuma daļu vai sastāvdaļu var aizstāt vienīgi ar kādu rezerves detaļu, kura pilnībā atbilst 
oriģinālajai sastāvdaļai (tā sauktā ,,jābūt identiskai” rezerves detaļa).

Saskaņā ar ierosinātās direktīvas 1. pantu, ar ko groza Direktīvas 98/71/EK 14. pantu, šīs 
rezerves detaļas tiek izņemtas no dizainparauga aizsardzības sekundārajā tirgū. Tādējādi
ievieš tā saukto remonta klauzulu, kas negarantē dizainparauga aizsardzību „tādam dizainam, 
kurā ir kompleksa ražojuma detaļa, ko lieto šīs direktīvas 12. panta 1. punkta nozīmē, ar 
nolūku labot šo komplekso ražojumu, lai atjaunotu tā sākotnējo izskatu”.

II. Priekšlikuma konteksts

Saskaņā ar 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko 
aizsardzību1 acīm redzamas ražojuma pazīmes drīkst aizsargāt pret trešo pušu lietojumu. 
Dizainparaugu tiesiskā aizsardzība piešķir individuāla produkta, kompleksa ražojuma vai 
sastāvdaļas izskatam dizainparauga ārkārtējās tiesības, ja to dizains ir jauns un oriģināls 
(skatīt Direktīvas 98/71/EK 1. un 3. pantu).

Direktīvas 98/71/EK pieņemšanas laikā nevarēja vienoties par dizaina aizsardzības 
saskaņošanu tā sauktajām ,,jābūt identiskām” rezerves daļām. Tādēļ šajā direktīvā nav 
iekļauta dizaina tiesiskās aizsardzības saskaņošana saistībā ar tehniskās apkopes rezerves 
detaļu tirgu, un rezerves detaļas pašlaik neizņem no dizainparaugu aizsardzības. Dizaina 
aizsardzību, kas jaunai detaļai ir nodrošināta primārajā tirgū, nevar līdzīgā veidā piemērot 
rezerves detaļai sekundārajā jeb tehniskās apkopes tirgū.

Direktīvas 98/71/EK 14. pants paredz pārejas laika noteikumus, kas nosaka, ka dalībvalstis 
„līdz laikam, kad pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar 18. panta noteikumiem pieņems šīs 
direktīvas grozījumus”, patur spēkā esošās tiesību normas šajā jomā un drīkst grozīt 
noteikumus tikai ar nolūku liberalizēt rezerves daļu tirgu(,,iesaldēšanas – papildināšanas”
(„freeze-plus”) risinājums).

  
1 OV L 289, 28.10.1998., 28.lpp.
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Komisija 1993. gadā pirmo reizi ierosināja ieviest Eiropas Kopienā tiesību normas 
dizainparaugu aizsardzībai. Tomēr tikai 1997. gadā Padome varēja vienoties par kopēju 
nostāju. Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā atzina dizaina aizsardzību rezerves detaļām, 
kuras paredzētas kompleksu ražojumu (piemēram, mehānisko transportlīdzekļu) remontam, 
par svarīgu politisku jautājumu. Tomēr Padome vēl nebija gatava atbalstīt saskaņotus 
noteikumus par dizaina aizsardzību rezerves detaļām, kuras izmanto remontēšanai. Otrajā 
lasījumā 1997. gada 22. oktobrī Parlaments ar ievērojamu balsu vairākumu nolēma atkārtoti
ierosināt ,,remonta klauzulas” ieviešanu, ko tas jau bija pieņēmis pirmajā lasījumā un ko 
Padome nebija atbalstījusi. Šie remonta klauzulas noteikumi ļautu izmantot produkta dizainu 
kompleksa ražojuma remontēšanai, ja tā izmantotājs dizaina tiesību turētājam piedāvā taisnīgu 
un saprātīgu atlīdzību. Parlaments uzskatīja, ka tas ir labākais veids, kā šajā jomā pielāgot 
samērā atšķirīgās dalībvalstu tiesību sistēmas. Tā kā Padome arī otrajā lasījumā nepieņēma 
Parlamenta ierosinātos grozījumus, uzsāka saskaņošanas procedūru. Pēc ilgstošām un grūtām 
sarunām nonāca pie tā sauktā ,,iesaldēšanas – papildināšanas” („freeze-plus”) risinājuma, 
kas ar šādu nosaukumu ir ieviests Direktīvas 98/71/EK 14. pantā. Pēc Direktīvas 98/71/EK 
ieviešanas situācija ES dalībvalstīs saistībā ar rezerves daļām, kuras izmanto kompleksu 
ražojumu izskata atjaunošanai, pašlaik ir atšķirīga. Referents norāda, ka atšķirības tiesību 
praksē pastāv tieši starptautiskā mērogā. Svarīgi, lai globālā kontekstā Eiropa izvairītos no 
konkurences kaitīgās ietekmes1.

III. Referenta nostāja

Kaut gan direktīvas priekšlikumā principā ietvertas visas rezerves detaļas, kas kalpo 
kompleksa ražojuma remontam, ,,lai piešķirtu tam sākotnējo izskatu’”, diskusija par šo 
priekšlikumu vispirms notiek saistībā ar tā svarīgāko piemērojamības jomu, proti, mehānisko 
transportlīdzekļu rezerves detaļām. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka runa ir par pamatjautājumiem, 
kas attiecas uz dizaina aizsardzības piemērojamības jomu.

Sekundārajā tirgū ,,jābūt identiskām” rezerves detaļām pretstatīti divi būtiski viedokļi:

No vienas puses, pastāv viedoklis, ka rezerves detaļu dizaina aizsardzība ir intelektuālā
īpašuma tiesību loģiska likumsakarība. Saskaņā ar šo viedokli primārā tirgus nošķiršana no 
rezerves detaļu sekundārā tirgus būtu pretrunā ar intelektuālā īpašuma tiesību vispārējiem 
pamatprincipiem.

No otras puses, pastāv viedoklis, ka rezerves detaļu dizaina aizsardzība nav jāattiecina uz 
rezerves detaļām sekundārajā tirgū, kas tādējādi novestu pie nepamatota monopolstāvokļa. Šis 
viedoklis aizstāv direktīvas priekšlikumā ierosināto remonta klauzulu kā saprātīgu problēmas
risinājumu.

Pēc referenta domām, Komisijas ierosinātais risinājums, proti, ka uz rezerves detaļām 

  
1 Pastāvot gandrīz tādiem pašiem aizsardzības noteikumiem kā Eiropā, rezerves daļām ASV ir vajadzīgs 
„dizaina patents”: 35 USC (Amerikas Savienoto Valstu kodekss) 171: „Jebkurš, kas izgudro kādu jaunu, 
oriģinālu un dekoratīvu kāda priekšmeta dizainu, no ražotāja var par to saņemt patentu saskaņā ar šī nosaukuma
nosacījumiem un prasībām. Šī nosaukuma noteikumi, kas attiecas uz izgudrojuma patentiem, piemērojami 
dizaina patentiem, ja nav noteikts citādi.”
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neattiecas nekāda dizaina aizsardzība, nepietiekami respektē saspringtās attiecības starp 
dažādi pārstāvētajām interesēm. Referents ir pārliecināts, ka priekšroka jādod tādai sistēmai, 
kas paredz rezerves detaļu dizaina aizsardzību tikai uz ierobežotu laiku. Lai patiesi ievērotu 
visu iesaistīto pušu intereses, vissaprātīgāk liekas dizaina aizsardzībai noteikt nevis kādu 
konkrētu laiku, bet gan to sasaistīt ar paredzēto laiku kompleksa ražojuma dizaina ciklā. 
Referents piedāvā dizainparaugu tiesiskās aizsardzības risinājumu, kas pamatots uz to, vai 
jauns dizains, komplekss ražojums, atbilst jauna oriģināla dizainparauga aizsardzības 
kritērijiem Direktīvas 98/71/EK izpratnē. Ja dizainu nomaina kāds cits dizains, kuram 
piemērojama jauna dizainparauga aizsardzība, tad arī beidzas rezerves detaļu, ar kurām var 
atjaunot kompleksa ražojuma izskatu, iepriekšējā dizaina dizainparauga aizsardzība. 
Dizainparauga aizsardzība beidzas arī tajā brīdī, kad produktu ar šādu dizainu, kuru neaizstāj 
cits produkts ar citu dizainu, pārstāj ražot.

Par alternatīvu risinājumu var uzskatīt atlīdzības sistēmu, kas pieļauj, ka neatkarīgi ražotāji 
varētu ražot rezerves detaļas apmaiņā pret saprātīgu atlīdzību, ko tie maksā dizaina tiesību 
turētājam. Dalībvalstīm jāizlemj, vai šis risinājums tās apmierina. Dalībvalstīm jānosaka, kāds 
ir atlīdzības sistēmas darbības laiks. Šim laikam nav jāatbilst kompleksa ražojuma 
attiecīgajam ražošanas ciklam; tas šo ciklu var arī ievērojami pārsniegt.

Priekšlikums attiecas uz dizainparaugu aizsardzības jautājumiem un tādēļ neskar mehānisko 
transportlīdzekļu un to rezerves detaļu drošības jautājumus. Tomēr liberalizācija var atstāt 
diezgan jūtamu ietekmi uz ražojumu kvalitāti un līdz ar to uz drošību. Šajā jautājumā veiktais 
pētījums parādīja, ka modeļa apstiprināšanas procedūra noteiktām rezerves detaļām, kuras 
lielā mērā ietekmē drošību, ir jāpaplašina, lai garantētu rezerves detaļu drošību. Tādēļ 
referents atzinīgi vērtē ierosinājumu, kas saistībā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par modeļa apstiprināšanu mehāniskiem transportlīdzekļiem un 
mehānisku transportlīdzekļu piekabēm, kā arī sistēmām, sastāvdaļām un šo transportlīdzekļu 
patstāvīgām tehniskām vienībām paredz pašreizējā likumdošanas procedūrā iekļaut jaunu 
29. a) pantu, kurš modeļa apstiprināšanas procedūru paplašina, attiecinot to uz drošībai 
svarīgām rezerves detaļām, un cer, ka šo ierosinājumu iekļaus arī direktīvā.


