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Grozījums Nr. 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienības (turpmāk 
„Savienība”) ekonomiskā labklājība ir 
atkarīga no noturīgas jaunrades un 
inovācijām. Tādēļ efektīvi pasākumi 
jaunrades un inovāciju aizsardzībai ir 
neaizstājami nākotnes labklājības 
nodrošināšanai Savienībā.

(1) Eiropas Savienības (turpmāk 
„Savienība”) labklājība, kā arī sociālā, 
ekonomikas un kultūras attīstība ir 
atkarīga no tās mantojuma saglabāšanas 
un veicināšanas, jaunrades un spējas radīt 
inovācijas; tehnoloģiju, zināšanu un 
kultūras pieejamība un pārnese sekmē 
attīstību, un to nozīme ir attiecīgi jāņem 
vērā, īstenojot pasākumus informācijas 
sabiedrības jauno sociālo vajadzību 
nodrošināšanai un saskaņā ar UNESCO 
2005. gada 20. oktobra Konvenciju par 
kultūras izpausmju daudzveidības 
aizsardzību un veicināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienības (turpmāk 
„Savienība”) ekonomiskā labklājība ir 
atkarīga no noturīgas jaunrades un 
inovācijām. Tādēļ efektīvi pasākumi 
jaunrades un inovāciju aizsardzībai ir 
neaizstājami nākotnes labklājības 
nodrošināšanai Savienībā.

(1) Eiropas Savienības (turpmāk 
„Savienība”) ekonomiskā labklājība ir 
atkarīga no noturīgas jaunrades un 
inovācijām. Tādēļ efektīvi pasākumi 
jaunrades un inovāciju aizsardzībai un 
veicināšanai ir neaizstājami nākotnes
labklājības avota nodrošināšanai 
Savienībā.

Or. es
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Grozījums Nr. 16
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienības (turpmāk 
„Savienība”) ekonomiskā labklājība ir 
atkarīga no noturīgas jaunrades un 
inovācijām. Tādēļ efektīvi pasākumi 
jaunrades un inovāciju aizsardzībai ir 
neaizstājami nākotnes labklājības 
nodrošināšanai Savienībā.

(1) Eiropas Savienības (turpmāk 
„Savienība”) ekonomiskā un kultūras 
labklājība ir atkarīga no noturīgas 
jaunrades un inovācijām. Tādēļ efektīvi 
pasākumi jaunrades un inovāciju 
aizsardzībai, kā arī spēja izstrādāt vai 
ieviest jaunus instrumentus attiecībā uz 
piekļuvi radošiem darbiem ir neaizstājami 
nākotnes labklājības nodrošināšanai 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Intelektuālā īpašuma tiesības ir vērtīgi 
uzņēmējdarbības aktīvi, kas palīdz 
nodrošināt to, ka novatori un ideju radītāji 
saņem taisnīgu atlīdzību par savu darbu un 
ka tiek aizsargāti viņu ieguldījumi
pētniecībā un jaunās idejās.

(2) Intelektuālā īpašuma tiesībām ir 
jānodrošina tas, ka novatori un ideju 
radītāji saņem taisnīgu atlīdzību par savu 
darbu un ieguldījumiem pētniecībā un 
jaunās idejās, kā arī jāsekmē tehnoloģiju 
un zināšanu izplatība, ikvienam 
nodrošinot piekļuvi kultūrai.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Intelektuālā īpašuma tiesības ir vērtīgi 
uzņēmējdarbības aktīvi, kas palīdz 
nodrošināt to, ka novatori un ideju radītāji 
saņem taisnīgu atlīdzību par savu darbu un 
ka tiek aizsargāti viņu ieguldījumi 
pētniecībā un jaunās idejās.

(2) Intelektuālā īpašuma tiesības ir būtisks 
juridiskais pamats, lai nodrošinātu to, ka 
novatori un ideju radītāji saņem taisnīgu 
atlīdzību par savu darbu un ka tiek 
aizsargāti viņu ieguldījumi pētniecībā un 
jaunās idejās.

Or. es

Grozījums Nr. 19
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Intelektuālā īpašuma tiesības ir vērtīgi 
uzņēmējdarbības aktīvi, kas palīdz 
nodrošināt to, ka novatori un ideju radītāji 
saņem taisnīgu atlīdzību par savu darbu un 
ka tiek aizsargāti viņu ieguldījumi 
pētniecībā un jaunās idejās.

(2) Intelektuālā īpašuma tiesības ir vērtīgi 
uzņēmējdarbības aktīvi, kas palīdz 
nodrošināt to, ka novatori un ideju radītāji 
saņem taisnīgu atlīdzību par savu darbu un 
ka tiek aizsargāti viņu ieguldījumi 
pētniecībā un jaunās idejās. Ir vajadzīgs 
līdzsvarots aizsardzības līmenis, lai 
novatori un ideju radītāji varētu izstrādāt 
un radīt jaunus instrumentus, kas ļautu 
piekļūt radošiem darbiem, tādējādi 
palielinot ar intelektuālā īpašuma 
tiesībām aizsargāto preču un 
pakalpojumu kopējo tirgu un par tiem 
gūto peļņu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Pastāvīgi mainīgā digitālā 
tautsaimniecība ir ietekmējusi pašreizējo 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības 
pasākumu un instrumentu sistēmas 
efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz saturu 
tiešsaistē. Jaunā digitālā vide arī maina 
patērētāju un lietotāju attieksmi pret 
saturu un precēm, uz ko šīs tiesības 
attiecas. Tāpēc ir jānodrošina, ka Eiropas 
Viltošanas un pirātisma novērošanas 
centram ir mūsdienīga infrastruktūra un 
finansējums, lai efektīvi veiktu savus 
uzdevumus un izmantotu instrumentus, 
kas pielāgoti jaunajai digitālajai videi.

Or. es

Grozījums Nr. 21
Malika Benarab-Attou

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Digitālās tautsaimniecības attīstības 
dēļ notiek vairāk intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu tiešsaistē, kuri saistīti 
ar viltošanu, neatļautu kopēšanu un 
pirātismu, kas būtiski kaitē Eiropas 
tautsaimniecībai un kultūras un 
radošajām nozarēm. Tāpēc ir jāizveido 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centrs un jānodrošina, ka 
tam ir vajadzīgā infrastruktūra un 
finansējums, lai efektīvi veiktu savus 
uzdevumus un palīdzētu cīnīties ar 
intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Paul Nuttall

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Racionāla, saskaņota un progresīva 
pieeja intelektuālā īpašuma tiesībām ir 
ārkārtīgi svarīga, lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 23
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Racionāla, saskaņota un progresīva
pieeja intelektuālā īpašuma tiesībām ir 
ārkārtīgi svarīga, lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus.

(3) Globāla un saskaņota pieeja 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ir 
saskaņota ES līmenī un uz kuru ir 
attiecināti Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas noteikumi, attiecīgais
tiesiskais regulējums un UNESCO
2005. gada Konvencija par kultūras 
izpausmju daudzveidības aizsardzību un 
veicināšanu, ir ārkārtīgi svarīga, lai 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” un 
Eiropas digitalizācijas programmas
mērķus.

Or. es

Grozījums Nr. 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Racionāla, saskaņota un progresīva 
pieeja intelektuālā īpašuma tiesībām ir 
ārkārtīgi svarīga, lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus.

(3) Saskaņota un progresīva pieeja 
intelektuālā īpašuma tiesībām ir ārkārtīgi 
svarīga, lai veicinātu tehnoloģiju, 
zināšanu un kultūras izplatību, vienlaikus 
ņemot vērā Savienības un trešo valstu 
iedzīvotāju dažādās kultūras un sociālās 
vajadzības.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Jean-Marie Cavada

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai nodrošinātu efektīvāku 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību 
Eiropā, ir vajadzīgs Iekšējā tirgus 
saskaņošanas birojs.

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pienācīgi īstenojot pašreizējo tiesisko 
regulējumu un ņemot vērā turpmākās 
reformas un izmaiņas, ir attiecīgi jāievēro 
sabiedrības tiesības attiecībā uz piekļuvi 
kultūrai, kā arī jaunrades un personīgās 
attīstības instrumentiem, ko nodrošina 
jaunās informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas.
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Or. es

Grozījums Nr. 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits 
apdraud ne tikai Savienības ekonomiku, 
bet arī Savienības patērētāju veselību un 
drošību. Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo 
parādību, ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas 
un vienotas darbības Eiropas un pasaules 
līmenī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 28
Paul Nuttall

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits 
apdraud ne tikai Savienības ekonomiku, 
bet arī Savienības patērētāju veselību un 
drošību. Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo 
parādību, ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas 
un vienotas darbības Eiropas un pasaules 
līmenī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 29
Marietje Schaake
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits 
apdraud ne tikai Savienības ekonomiku, 
bet arī Savienības patērētāju veselību un 
drošību. Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo 
parādību, ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas 
un vienotas darbības Eiropas un pasaules
līmenī.

(4) Lai veiksmīgi apturētu viltotu preču 
tirdzniecību, it īpaši, ja tās apdraud 
Savienības patērētāju veselību un drošību, 
ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits 
apdraud ne tikai Savienības ekonomiku,
bet arī Savienības patērētāju veselību un 
drošību. Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo 
parādību, ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas
un vienotas darbības Eiropas un pasaules 
līmenī.

(4) Intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumi var apdraudēt Savienības 
ekonomiku un Savienības, kā arī trešo 
valstu patērētāju veselību un drošību. Lai
veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, ir 
vajadzīgas efektīvas un vienotas darbības 
Eiropas un pasaules līmenī, ņemot vērā 
vispārējās intereses un neapdraudot 
kultūras izpausmju daudzveidību.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits apdraud 
ne tikai Savienības ekonomiku, bet arī 
Savienības patērētāju veselību un drošību. 
Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, 
ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī.

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits, kā arī 
tādu preču piegāde, kuras varētu nodarīt 
lielu kaitējumu patērētājiem, apdraud ne 
tikai Savienības ekonomiku, bet arī 
Savienības patērētāju veselību un drošību. 
Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, 
ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī.

Or. lt

Grozījums Nr. 32
László Tőkés

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits apdraud 
ne tikai Savienības ekonomiku, bet arī 
Savienības patērētāju veselību un drošību. 
Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, 
ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī.

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits apdraud 
ne tikai Savienības ekonomiku, bet arī 
Savienības patērētāju veselību un drošību, 
Eiropas kultūras un valodu daudzveidību 
un mantojumu, kā arī to ilgtspējīgu 
aizsardzību un veicināšanu. Tādēļ, lai 
veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, ir 
vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits apdraud 
ne tikai Savienības ekonomiku, bet arī
Savienības patērētāju veselību un drošību. 
Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, 
ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī.

(4) Pastāvīgi pieaugošais intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu skaits apdraud 
Savienības ekonomiku, Savienības 
patērētāju veselību un drošību, kā arī tādas 
vides turpmāku pastāvēšanu, kura veicina 
kultūras un radošu darbu, kas autoriem 
nodrošina pienācīgu atlīdzību, bet 
sabiedrībai — taisnīgu piekļuvi. Tādēļ, lai 
veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, ir 
vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī.

Or. es

Grozījums Nr. 34
Paul Nuttall

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Padomes 2008. gada 25. septembra 
rezolūcijā par visaptverošu Eiropas 
mēroga plānu cīņai pret viltošanu un 
pirātismu paredzētās vispārējās 
intelektuālā īpašuma tiesību stratēģijas 
kontekstā Padome aicināja Komisiju 
izveidot Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru (turpmāk 
„Novērošanas centrs”). Tādēļ Komisija 
izveidoja publiska un privāta sektora 
ekspertu tīklu un sīkāk izskaidroja tā 
uzdevumus savā paziņojumā 
„Intelektuālā īpašuma tiesību stingrāka 
piemērošana iekšējā tirgū”.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Paul Nuttall
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Paziņojumā tika noteikts, ka 
Novērošanas centram jākļūst par centrālo 
resursu tādas informācijas un datu 
vākšanai, uzraudzībai un apkopošanai, 
kuri saistīti ar visiem intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumiem. Centram 
jābūt vietai, kur valstu iestāžu un 
ieinteresēto aprindu pārstāvji varētu 
dalīties idejās un pieredzē par 
paraugpraksi, izstrādāt kopīgas IĪT 
īstenošanas stratēģijas un sniegt 
ieteikumus politikas veidotājiem. 
Paziņojumā bija paredzēts, ka 
Novērošanas centru uzturēs un pārvaldīs 
Komisijas dienesti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Paziņojumā tika noteikts, ka 
Novērošanas centram jākļūst par centrālo 
resursu tādas informācijas un datu 
vākšanai, uzraudzībai un apkopošanai, kuri 
saistīti ar visiem intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem. Centram jābūt vietai, 
kur valstu iestāžu un ieinteresēto aprindu 
pārstāvji varētu dalīties idejās un pieredzē 
par paraugpraksi, izstrādāt kopīgas IĪT 
īstenošanas stratēģijas un sniegt
ieteikumus politikas veidotājiem. 
Paziņojumā bija paredzēts, ka Novērošanas 
centru uzturēs un pārvaldīs Komisijas 
dienesti.

(6) Paziņojumā tika noteikts, ka 
Novērošanas centram jākļūst par centrālo 
resursu tādas informācijas un datu 
vākšanai, uzraudzībai un apkopošanai, kuri 
saistīti ar visiem intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem. Centram jābūt vietai, 
kur valstu iestāžu un ieinteresēto aprindu 
pārstāvji varētu dalīties idejās un pieredzē 
par paraugpraksi, izstrādāt kopīgas IĪT
īstenošanas stratēģijas, novērtēt 
īstenošanas pasākumu izmaksas, analizēt 
paraugprakses gadījumus saistībā ar 
likumīgiem piedāvājumiem tiešsaistē un 
to ietekmi uz pirātisma līmeni, kā arī 
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izstrādāt uz pierādījumiem pamatotas 
politikas ieteikumus politikas veidotājiem. 
Paziņojumā bija paredzēts, ka Novērošanas 
centru uzturēs un pārvaldīs Komisijas 
dienesti.

Or. en

Grozījums Nr. 37
László Tőkés

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Paziņojumā tika noteikts, ka 
Novērošanas centram jākļūst par centrālo 
resursu tādas informācijas un datu 
vākšanai, uzraudzībai un apkopošanai, kuri 
saistīti ar visiem intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem. Centram jābūt vietai, 
kur valstu iestāžu un ieinteresēto aprindu 
pārstāvji varētu dalīties idejās un pieredzē 
par paraugpraksi, izstrādāt kopīgas IĪT 
īstenošanas stratēģijas un sniegt ieteikumus 
politikas veidotājiem. Paziņojumā bija 
paredzēts, ka Novērošanas centru uzturēs 
un pārvaldīs Komisijas dienesti.

(6) Paziņojumā tika noteikts, ka 
Novērošanas centram jākļūst par centrālo 
resursu tādas informācijas un datu 
vākšanai, uzraudzībai un apkopošanai, kuri 
saistīti ar visiem intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem. Centram jābūt vietai, 
kur valstu iestāžu, kā arī visi sabiedriskā 
un privātā sektora ieinteresēto aprindu 
pārstāvji varētu dalīties idejās un pieredzē 
par paraugpraksi, izstrādāt kopīgas IĪT 
īstenošanas stratēģijas un sniegt ieteikumus 
politikas veidotājiem. Paziņojumā bija 
paredzēts, ka Novērošanas centru uzturēs 
un pārvaldīs Komisijas dienesti.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Paul Nuttall

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padome savā 2010. gada 1. marta 
rezolūcijā par intelektuālā īpašuma tiesību 
stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū 

(7) Padome savā 2010. gada 1. marta 
rezolūcijā par intelektuālā īpašuma tiesību 
stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū 
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aicināja Komisiju, dalībvalstis un nozaru 
pārstāvjus sniegt Novērošanas centram 
ticamus un salīdzināmus pieejamos datus 
par viltošanu un pirātismu, kā arī kopīgi 
izstrādāt un vienoties par plāniem 
turpmākas informācijas ievākšanai 
Novērošanas centra kontekstā. Padome arī 
aicināja Novērošanas centru katru gadu 
publiskot visaptverošu gada pārskatu, kas 
attiektos uz viltošanas un pirātisma 
apjomu, mērogu un galvenajām iezīmēm, 
kā arī to ietekmi uz iekšējo tirgu. Gada 
pārskats jāsagatavo, izmantojot dalībvalstu 
iestāžu, Komisijas un privātā sektora 
piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu 
robežās sniegto informāciju par viltošanas
un pirātisma apjomu, mērogu un 
galvenajām iezīmēm, kā arī to ietekmi uz 
iekšējo tirgu.

aicināja Komisiju, dalībvalstis un nozaru 
pārstāvjus sniegt Novērošanas centram 
ticamus un salīdzināmus pieejamos datus 
par viltošanu un pirātismu, kā arī kopīgi 
izstrādāt un vienoties par plāniem 
turpmākas informācijas ievākšanai 
Novērošanas centra kontekstā. Padome arī 
aicināja Novērošanas centru katru gadu 
publiskot visaptverošu gada pārskatu, kas 
attiektos uz viltošanas un pirātisma 
apjomu, mērogu un galvenajām iezīmēm, 
kā arī to ietekmi uz iekšējo tirgu. Gada 
pārskats nav jāsagatavo, izmantojot 
dalībvalstu iestāžu, Komisijas un privātā 
sektora piemērojamo datu aizsardzības 
tiesību aktu robežās sniegto informāciju 
par viltošanas un pirātisma apjomu, 
mērogu un galvenajām iezīmēm, kā arī to 
ietekmi uz iekšējo tirgu, jo tas radītu 
apgrūtinošu un nevajadzīgu dārgas 
birokrātijas slogu un pašreizējo funkciju 
dublēšanos, piemēram, starp vietējo 
iestāžu tirdzniecības standartu birojiem.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padome savā 2010. gada 1. marta 
rezolūcijā par intelektuālā īpašuma tiesību 
stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū 
aicināja Komisiju, dalībvalstis un nozaru 
pārstāvjus sniegt Novērošanas centram 
ticamus un salīdzināmus pieejamos datus 
par viltošanu un pirātismu, kā arī kopīgi 
izstrādāt un vienoties par plāniem 
turpmākas informācijas ievākšanai 
Novērošanas centra kontekstā. Padome arī 
aicināja Novērošanas centru katru gadu 
publiskot visaptverošu gada pārskatu, kas 

(7) Padome savā 2010. gada 1. marta 
rezolūcijā par intelektuālā īpašuma tiesību 
stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū 
aicināja Komisiju, dalībvalstis un nozaru 
pārstāvjus sniegt Novērošanas centram 
ticamus un salīdzināmus pieejamos datus 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem, kā arī kopīgi izstrādāt un 
vienoties par plāniem turpmākas 
informācijas ievākšanai Novērošanas 
centra kontekstā. Padome arī aicināja 
Novērošanas centru katru gadu publiskot 



PE472.123v01-00 16/56 AM\876756LV.doc

LV

attiektos uz viltošanas un pirātisma
apjomu, mērogu un galvenajām iezīmēm, 
kā arī to ietekmi uz iekšējo tirgu. Gada 
pārskats jāsagatavo, izmantojot dalībvalstu 
iestāžu, Komisijas un privātā sektora 
piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu 
robežās sniegto informāciju par viltošanas 
un pirātisma apjomu, mērogu un 
galvenajām iezīmēm, kā arī to ietekmi uz 
iekšējo tirgu.

visaptverošu gada pārskatu, kas attiektos 
uz intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu apjomu, mērogu un 
galvenajām iezīmēm, kā arī to ietekmi uz 
iekšējo tirgu. Gada pārskats jāsagatavo, 
izmantojot dalībvalstu iestāžu, Komisijas 
un privātā sektora piemērojamo datu 
aizsardzības tiesību aktu robežās sniegto 
informāciju par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu apjomu, mērogu un 
galvenajām iezīmēm, kā arī to ietekmi uz 
iekšējo tirgu.

Or. en

Pamatojums

IĪT pārkāpumos ietilpst visu veidu pārkāpumi.

Grozījums Nr. 40
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padome savā 2010. gada 1. marta 
rezolūcijā par intelektuālā īpašuma tiesību 
stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū 
aicināja Komisiju, dalībvalstis un nozaru 
pārstāvjus sniegt Novērošanas centram 
ticamus un salīdzināmus pieejamos datus 
par viltošanu un pirātismu, kā arī kopīgi 
izstrādāt un vienoties par plāniem 
turpmākas informācijas ievākšanai 
Novērošanas centra kontekstā. Padome arī 
aicināja Novērošanas centru katru gadu 
publiskot visaptverošu gada pārskatu, kas 
attiektos uz viltošanas un pirātisma 
apjomu, mērogu un galvenajām iezīmēm, 
kā arī to ietekmi uz iekšējo tirgu. Gada 
pārskats jāsagatavo, izmantojot dalībvalstu 
iestāžu, Komisijas un privātā sektora 
piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu 
robežās sniegto informāciju par viltošanas 

(7) Padome savā 2010. gada 1. marta 
rezolūcijā par intelektuālā īpašuma tiesību 
stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū 
aicināja Komisiju, dalībvalstis un nozaru 
pārstāvjus sniegt Novērošanas centram 
ticamus un salīdzināmus pieejamos datus 
par viltošanu un pirātismu, kā arī kopīgi 
izstrādāt un vienoties par plāniem 
turpmākas informācijas ievākšanai 
Novērošanas centra kontekstā. Padome arī 
aicināja Novērošanas centru katru gadu 
publiskot visaptverošu gada pārskatu, kas 
attiektos uz viltošanas un pirātisma 
apjomu, mērogu un galvenajām iezīmēm, 
kā arī to ietekmi uz iekšējo tirgu. Gada 
pārskats jāsagatavo, izmantojot, pirmkārt, 
informāciju, kas iegūta plašas, 
neatkarīgas, multidisciplināras un 
uzticamas Pētniecības centra pasūtītas un 
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un pirātisma apjomu, mērogu un 
galvenajām iezīmēm, kā arī to ietekmi uz 
iekšējo tirgu.

pārredzami publiskotas pētniecības gaitā, 
un, otrkārt, dalībvalstu iestāžu, Komisijas, 
privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības 
ieinteresēto pārstāvju piemērojamo datu 
aizsardzības tiesību aktu robežās sniegto 
informāciju par viltošanas un pirātisma 
apjomu, mērogu un galvenajām iezīmēm, 
kā arī to ietekmi uz iekšējo tirgu.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marek Henryk Migalski

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ņemot vērā Novērošanas centram 
uzticēto uzdevumu spektru, ir 
nepieciešamas risinājums, lai nodrošinātu 
piemērotu un ilgtspējīgu infrastruktūru šo 
Novērošanas centra uzdevumu izpildei.

(11) Ņemot vērā Novērošanas centram 
uzticēto uzdevumu spektru, ir nepieciešams 
risinājums, lai nodrošinātu piemērotu un 
ilgtspējīgu infrastruktūru šo Novērošanas 
centra uzdevumu izpildei, neradot papildu 
izmaksas.

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ņemot vērā Novērošanas centram 
uzticēto uzdevumu spektru, ir 
nepieciešamas risinājums, lai nodrošinātu 
piemērotu un ilgtspējīgu infrastruktūru šo 
Novērošanas centra uzdevumu izpildei.

(11) Ņemot vērā Novērošanas centram 
uzticēto uzdevumu spektru, ir nepieciešams
risinājums, lai nodrošinātu piemērotu un 
ilgtspējīgu infrastruktūru šo Novērošanas 
centra uzdevumu izpildei, kā arī tam 
paredzēts finansējums. Izmantotie līdzekļi 
ir jāpielāgo Novērošanas centra 
sarežģītajai kompetencei, jo tajā ietilpst 
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ļoti dažādas un īpaši jutīgas jomas, kas 
saistītas ar iedzīvotāju tiesībām.

Or. es

Grozījums Nr. 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šiem uzdevumiem jāattiecas uz visām 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras regulē 
Savienības tiesību akti vai attiecīgās 
dalībvalsts tiesību akti šajā jomā, jo 
daudzos gadījumos pārkāpums attiecas uz 
veselu intelektuālā īpašuma tiesību 
kopumu. Turklāt dati un paraugprakses 
apmaiņa ir nepieciešami saistībā ar visu 
intelektuālā īpašuma tiesību spektru, lai 
varētu iegūt pilnīgu priekšstatu par 
situāciju un izstrādāt visaptverošas 
stratēģijas intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu skaita samazināšanai. Šo 
uzdevumu kontekstā Biroja pilnvaras 
jāpaplašina, iekļaujot tajās arī patentu, 
autortiesību, blakustiesību un ģeogrāfisko 
norāžu aizsardzību.

(14) Šiem uzdevumiem jāattiecas uz visām 
intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras regulē 
Savienības tiesību akti vai attiecīgās 
dalībvalsts tiesību akti šajā jomā, jo 
daudzos gadījumos pārkāpums attiecas uz 
veselu intelektuālā īpašuma tiesību 
kopumu. Turklāt ir nepieciešama apmaiņa
saistībā ar visu intelektuālā īpašuma tiesību 
spektru, lai varētu iegūt pilnīgu priekšstatu 
par situāciju dalībvalstīs. Šo uzdevumu 
kontekstā Biroja pilnvaras jāpaplašina, 
iekļaujot tajās arī patentu, autortiesību, 
blakustiesību un ģeogrāfisko norāžu 
aizsardzību.

Or. de

Grozījums Nr. 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Biroja izveidotam Novērošanas 
centram jākļūst par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu datu un informācijas 

svītrots
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izcilības centru, izmantojot Biroja 
kompetences, pieredzes un resursu 
sniegtās priekšrocības.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Marek Henryk Migalski

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Biroja izveidotam Novērošanas 
centram jākļūst par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu datu un informācijas 
izcilības centru, izmantojot Biroja 
kompetences, pieredzes un resursu sniegtās 
priekšrocības.

(16) Biroja izveidotam Novērošanas 
centram jākļūst par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu datu un informācijas 
izcilības centru, izmantojot Biroja un 
dalībvalstu pētniecības institūtu 
kompetences, pieredzes un resursu sniegtās 
priekšrocības.

Or. pl

Grozījums Nr. 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības 
stratēģiju izveidošanu, kā arī sabiedrības 
izpratnes veicināšanu par intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu ietekmi. 
Turklāt Birojam jāveic papildu uzdevumi, 

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību, kā arī 
sabiedrības izpratnes veicināšanu par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ietekmi. Turklāt Birojam jāpalielina 
izpratne par intelektuāla īpašuma tiesību 
vērtību, jāuzlabo intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošanā iesaistīto personu 
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piemēram, izpratnes palielināšana par 
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā 
iesaistīto personu kompetences uzlabošana
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
viltošanas novēršanai un sadarbības 
uzlabošana ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

kompetence ar piemērotiem mācību 
pasākumiem, kā arī jāvairo zināšanas par 
paņēmieniem viltošanas un neatļautas 
kopēšanas novēršanai.

Or. de

Grozījums Nr. 47
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Turklāt 
Birojam jāveic papildu uzdevumi, 
piemēram, izpratnes palielināšana par 
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā 
iesaistīto personu kompetences 
uzlabošana ar piemērotiem mācību 
pasākumiem, zināšanu uzkrāšana par 
paņēmieniem viltošanas novēršanai un 
sadarbības uzlabošana ar trešām valstīm 
un starptautiskajām organizācijām.

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Šajā saistībā ir 
pienācīgi jāapsver digitalizācijas un jauno 
tehnoloģiju ietekme uz intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības stratēģijām 
un jaunu radošu nišu vairošanu, kam arī 
jānodrošina taisnīga un līdzsvarota 
aizsardzība.

Or. es
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Grozījums Nr. 48
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Turklāt 
Birojam jāveic papildu uzdevumi, 
piemēram, izpratnes palielināšana par 
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā 
iesaistīto personu kompetences uzlabošana 
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
viltošanas novēršanai un sadarbības 
uzlabošana ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Turklāt 
Birojam jāveic papildu uzdevumi,
piemēram, izpratnes palielināšana par 
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā 
iesaistīto personu kompetences uzlabošana 
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
novēršanai un sadarbības uzlabošana ar 
trešām valstīm un starptautiskajām 
organizācijām.

Or. en

Pamatojums

IĪT pārkāpumos ietilpst visu veidu pārkāpumi.

Grozījums Nr. 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt (17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
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valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Turklāt 
Birojam jāveic papildu uzdevumi, 
piemēram, izpratnes palielināšana par
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā 
iesaistīto personu kompetences uzlabošana
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
viltošanas novēršanai un sadarbības 
uzlabošana ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Turklāt 
Birojam jāveic papildu uzdevumi, 
piemēram, jāizvērtē intelektuāla īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekme uz jaunradi un 
novatorismu Savienībā, jāuzlabo 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
izvērtēšanā iesaistīto personu kompetence
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
jāvairo zināšanas par paņēmieniem 
pirātisma novēršanai un jāuzlabo 
sadarbība ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora
pārstāvjus, nodrošinot tādu attiecīgu 
objektīvu salīdzināmo un ticamo datu 
ievākšanu, analīzi un izplatīšanu, kas 
attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību 
vērtību un šo tiesību pārkāpumiem, 
paraugprakses un intelektuālā īpašuma 
aizsardzības stratēģiju izveidošanu, kā arī 
sabiedrības izpratnes veicināšanu par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ietekmi. Turklāt Birojam jāveic papildu 
uzdevumi, piemēram, izpratnes 
palielināšana par intelektuāla īpašuma 

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu pārstāvjus, kā arī visas 
ieinteresētās personas, tajā skaitā 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi un sekām, ko 
tautsaimniecībai, kā arī pētniecības un 
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tiesību vērtību, intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanā iesaistīto personu kompetences 
uzlabošana ar piemērotiem mācību 
pasākumiem, zināšanu uzkrāšana par 
paņēmieniem viltošanas novēršanai un 
sadarbības uzlabošana ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

veselības aprūpes nozarēm rada ar šādiem 
pārkāpumiem saistītu pasākumu 
īstenošana, arī jaunattīstības valstīs. 
Turklāt Birojam jāveic papildu uzdevumi, 
piemēram, izpratnes palielināšana par 
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā 
iesaistīto personu kompetences uzlabošana 
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
viltošanas novēršanai un sadarbības 
uzlabošana ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Marek Henryk Migalski

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Turklāt 
Birojam jāveic papildu uzdevumi, 
piemēram, izpratnes palielināšana par 
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā
iesaistīto personu kompetences uzlabošana 
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
viltošanas novēršanai un sadarbības 
uzlabošana ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Turklāt 
Birojam jāveic papildu uzdevumi, 
piemēram, izpratnes palielināšana par 
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā 
iesaistīto personu kompetences uzlabošana 
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
viltošanas novēršanai un sadarbības 
uzlabošana ar trešām valstīm, 
starptautiskajām organizācijām un šajā 
jomā specializētām nevalstiskajām 
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organizācijām.

Or. pl

Grozījums Nr. 52
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Turklāt 
Birojam jāveic papildu uzdevumi, 
piemēram, izpratnes palielināšana par 
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā 
iesaistīto personu kompetences uzlabošana 
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
viltošanas novēršanai un sadarbības 
uzlabošana ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

(17) Birojam jāpiedāvā vieta, kur pulcināt 
valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjus, 
nodrošinot tādu attiecīgu objektīvu 
salīdzināmo un ticamo datu ievākšanu, 
analīzi un izplatīšanu, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un šo 
tiesību pārkāpumiem, paraugprakses un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju 
izveidošanu, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanu par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi. Turklāt 
Birojam jāveic papildu uzdevumi, 
piemēram, izpratnes palielināšana par 
intelektuāla īpašuma tiesību vērtību, 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā 
iesaistīto personu kompetences uzlabošana 
ar piemērotiem mācību pasākumiem, 
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
viltošanas novēršanai un sadarbības 
uzlabošana ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.
Novērošanas centram arī jāanalizē 
iespējas attiecībā uz efektīvu konkurenci 
ar neatļautu saturu tiešsaistē un 
konkurences ietekmi uz neatļauta satura 
apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Maria Badia i Cutchet
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Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Birojam jāveic arī papildu 
uzdevumi, piemēram, izpratnes 
palielināšana par intelektuāla īpašuma 
tiesību vērtību, intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošanā iesaistīto personu 
kompetences uzlabošana ar piemērotiem 
mācību pasākumiem, zināšanu uzkrāšana 
par paņēmieniem viltošanas novēršanai 
un sadarbības uzlabošana ar trešām 
valstīm un starptautiskajām 
organizācijām.

Or. es

Grozījums Nr. 54
Paul Nuttall

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem tautsaimniecības 
sektoriem, kurus visvairāk skar intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumi un kuros 
uzkrāta vislielākā pieredze cīņā ar šiem 
pārkāpumiem, konkrētāk, pārstāvji no 
tiesību īpašnieku un interneta pakalpojumu 
sniedzēju vidus. Turklāt jānodrošina arī 
pienācīga patērētāju, kā arī mazo un 
vidējo uzņēmumu pārstāvība.

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem tautsaimniecības 
sektoriem, kurus visvairāk skar intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumi un kuros 
uzkrāta vislielākā pieredze cīņā ar šiem 
pārkāpumiem, konkrētāk, pārstāvji no 
tiesību īpašnieku un interneta pakalpojumu 
sniedzēju vidus. No šīm darbībām būtu 
jāatbrīvo patērētāji, kā arī mazie un vidējie
uzņēmumi.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou



PE472.123v01-00 26/56 AM\876756LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem tautsaimniecības 
sektoriem, kurus visvairāk skar intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumi un kuros 
uzkrāta vislielākā pieredze cīņā ar šiem 
pārkāpumiem, konkrētāk, pārstāvji no 
tiesību īpašnieku un interneta pakalpojumu 
sniedzēju vidus. Turklāt jānodrošina arī 
pienācīga patērētāju, kā arī mazo un 
vidējo uzņēmumu pārstāvība.

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem tautsaimniecības, 
sociālās un kultūras jomas sektoriem, 
kurus visvairāk skar intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumi, konkrētāk, pārstāvji no 
tiesību īpašnieku un interneta pakalpojumu 
sniedzēju vidus. Turklāt jānodrošina arī 
pienācīga mazo un vidējo uzņēmumu 
pārstāvība. Attiecībā uz pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem un saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 11. pantu 
Birojam, veidojot Novērošanas centru, ir 
jāveic vajadzīgie pasākumi patērētāju un 
lietotāju tiesību aizsardzības iestāžu, datu 
aizsardzības jomā darbojošos organizāciju 
un apvienību, kā arī sociālo partneru un 
kultūras darbinieku, arī brīvprātīgā 
sektora darbinieku, pārstāvībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem tautsaimniecības 
sektoriem, kurus visvairāk skar intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumi un kuros 
uzkrāta vislielākā pieredze cīņā ar šiem 
pārkāpumiem, konkrētāk, pārstāvji no 
tiesību īpašnieku un interneta 

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem tautsaimniecības 
sektoriem, kurus visvairāk skar intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumi un kuros 
uzkrāta vislielākā pieredze cīņā ar šiem 
pārkāpumiem, konkrētāk, pārstāvji no 
tiesību īpašnieku, interneta starpnieku, kā 



AM\876756LV.doc 27/56 PE472.123v01-00

LV

pakalpojumu sniedzēju vidus. Turklāt 
jānodrošina arī pienācīga patērētāju, kā arī 
mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvība.

arī kultūras un radošo nozaru ieinteresēto 
personu vidus. Turklāt jānodrošina arī 
pienācīga patērētāju, kā arī mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem tautsaimniecības
sektoriem, kurus visvairāk skar intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumi un kuros 
uzkrāta vislielākā pieredze cīņā ar šiem 
pārkāpumiem, konkrētāk, pārstāvji no 
tiesību īpašnieku un interneta pakalpojumu 
sniedzēju vidus. Turklāt jānodrošina arī 
pienācīga patērētāju, kā arī mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem sektoriem, kurus 
visvairāk skar intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumi un kuros uzkrāta vislielākā 
pieredze cīņā ar šiem pārkāpumiem, 
konkrētāk, pārstāvji no tiesību īpašnieku un 
interneta pakalpojumu sniedzēju vidus. 
Šajā sakarā īpaša uzmanība jāpievērš 
nozarēm, kurās pēc būtības rada lielas 
nemateriālas vērtības, piemēram, kultūras 
un jaunrades nozares. Turklāt jānodrošina 
arī pienācīga patērētāju, mazo un vidējo 
uzņēmumu, kā arī kultūras pakalpojumu 
un platformu radītāju un lietotāju
pārstāvība.

Or. es

Grozījums Nr. 58
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērošanas centra veidošanā savas (18) Novērošanas centra veidošanā savas 
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darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem tautsaimniecības 
sektoriem, kurus visvairāk skar intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumi un kuros 
uzkrāta vislielākā pieredze cīņā ar šiem 
pārkāpumiem, konkrētāk, pārstāvji no 
tiesību īpašnieku un interneta pakalpojumu 
sniedzēju vidus. Turklāt jānodrošina arī 
pienācīga patērētāju, kā arī mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.

darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i. reprezentatīva 
pārstāvju izlase no tiem tautsaimniecības 
sektoriem, kurus visvairāk skar intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumi un kuros 
uzkrāta vislielākā pieredze cīņā ar šiem 
pārkāpumiem, konkrētāk, pārstāvji no 
tiesību īpašnieku un interneta pakalpojumu 
sniedzēju vidus. Turklāt jānodrošina arī 
pienācīga patērētāju, kā arī mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība, un nozarei, valsts 
iestādēm un patērētājiem ir jāsadarbojas 
ciešāk, lai cīnītos pret viltošanu un 
pirātismu.

Or. lt

Grozījums Nr. 59
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības joma Temats, darbības joma un mērķi 

Or. en

Pamatojums

Pantā iekļauts plašāks izklāsts, ne tikai attiecībā uz darbības jomu.

Grozījums Nr. 60
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu noteikts, ka Iekšējā tirgus 
saskaņošanas birojam (turpmāk „Birojs”) 
tiek uzticēti noteikti uzdevumi attiecībā uz 

Ar šo regulu noteikts, ka Iekšējā tirgus 
saskaņošanas birojam (turpmāk „Birojs”) 
tiek uzticēti noteikti uzdevumi attiecībā uz 
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intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. 
Šo uzdevumu veikšanai Birojs regulāri 
aicina pulcēties ekspertus, iestāžu 
pārstāvjus un ieinteresētas personas, lai tās 
kopā darbotos ar nosaukumu „Eiropas 
Viltošanas un pirātisma novērošanas 
centrs” (turpmāk „Novērošanas centrs”).

intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, 
lai veicinātu un atbalstītu valstu iestāžu, 
privāto nozaru un Eiropas Komisijas 
darbības. Šo uzdevumu veikšanai Birojs 
regulāri aicina pulcēties ekspertus, iestāžu 
pārstāvjus un ieinteresētas personas, lai tās 
kopā darbotos ar nosaukumu „Eiropas 
Viltošanas un pirātisma novērošanas 
centrs” (turpmāk „Novērošanas centrs”).

Or. en

Pamatojums

Valstu iestādēm, privātajām nozarēm un Komisijai ir vajadzīgs Biroja atbalsts, lai pienācīgi 
aizsargātu IĪT.

Grozījums Nr. 61
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Biroja galvenajam mērķim attiecībā 
uz intelektuālo īpašuma tiesību 
aizsardzību ir jābūt valstu iestāžu, privāto 
nozaru un citu attiecīgo personu centienu 
atbalstīšanai un veicināšanai Savienībā, 
lai, sniedzot atbalstu Novērošanas 
centram, nodrošinātu labāku intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību, it īpaši 
saistībā ar preču zīmju viltošanu un 
autortiesību pirātismu.

Or. en

Pamatojums

Iekļauj saistībā ar panta virsrakstu veiktās izmaiņas.

Grozījums Nr. 62
Mitro Repo
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot izpratni par to pārkāpumu 
apjomu un ietekmi, kas attiecas uz 
tiesībām, kuras aizsargā Eiropas Savienības 
tiesību akti vai dalībvalstu tiesību akti, 
tostarp rūpnieciskā īpašuma tiesībām, 
autortiesībām un blakustiesībām;

(a) uzlabot izpratni par to pārkāpumu 
apjomu, skaitu, izmaksām un ietekmi, kas 
attiecas uz tiesībām, kuras aizsargā Eiropas 
Savienības tiesību akti vai dalībvalstu 
tiesību akti, tostarp rūpnieciskā īpašuma 
tiesībām, autortiesībām un blakustiesībām;

Or. fi

Grozījums Nr. 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot izpratni par to pārkāpumu 
apjomu un ietekmi, kas attiecas uz 
tiesībām, kuras aizsargā Eiropas Savienības 
tiesību akti vai dalībvalstu tiesību akti, 
tostarp rūpnieciskā īpašuma tiesībām, 
autortiesībām un blakustiesībām;

(a) uzlabot izpratni par apkarošanas 
pasākumu īstenošanu un to pārkāpumu 
apjomu un ietekmi, kas attiecas uz 
tiesībām, kuras aizsargā Eiropas Savienības 
tiesību akti vai dalībvalstu tiesību akti, 
tostarp rūpnieciskā īpašuma tiesībām, 
autortiesībām un blakustiesībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzlabot izpratni par intelektuālā 
īpašuma tiesību vērtību;

(b) uzlabot izpratni par intelektuālā 
īpašuma tiesību vērtību un sarežģītību 
jaunajā digitalizācijas laikmetā;
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Or. es

Grozījums Nr. 65
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzlabot izpratni par intelektuālā 
īpašuma tiesību vērtību;

(b) uzlabot izpratni par intelektuālā 
īpašuma tiesību vērtību un mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzlabot izpratni par intelektuālā 
īpašuma tiesību vērtību;

(b) uzlabot izpratni par intelektuālā 
īpašuma tiesību vērtību un zināšanas par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ietekmi uz jaunradi un novatorismu 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) uzlabot zināšanas par autortiesību 
pārkāpumu ietekmi uz tautsaimniecību, 
nodokļu ieņēmumiem un darba tirgu;
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Or. de

Grozījums Nr. 68
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) ar brīvprātīgas un anonīmas 
anketēšanas starpniecību uzlabot 
zināšanas par patērētāju darbībām 
internetā attiecībā uz likumīgi iegādātu 
un ar autortiesībām aizsargātu darbu 
nekomerciālu lietošanu un izplatīšanu;

Or. de

Pamatojums

Brīvprātīga anketēšana, kurā aptaujātie indivīdi ir anonīmi, var sniegt informāciju par 
lietotāju darbībām, neliekot izmantot izsekošanu vai izsekošanas sistēmas, kas ir 
problemātiski no datu aizsardzības viedokļa.

Grozījums Nr. 69
Iosif Matula

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt iedzīvotāju izpratni par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ietekmi;

(d) veicināt iedzīvotāju izpratni par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ietekmi, kā arī par atšķirību, ko rada 
pirātisms un privāta lietošana;

Or. ro

Grozījums Nr. 70
Maria Badia i Cutchet
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt iedzīvotāju izpratni par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ietekmi;

(d) veicināt iedzīvotāju izpratni par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ietekmi un nodrošināt sabiedrības tiesību 
attiecībā uz piekļuvi kultūrai līdzsvarotu 
ievērošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 71
Marco Scurria

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt iedzīvotāju izpratni par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ietekmi;

(d) veicināt iedzīvotāju izpratni par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ietekmi, atbalstot informēšanas kampaņas 
visās dalībvalstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 72
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) palielināt intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanā iesaistīto personu kompetenci;

(e) palielināt intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanā iesaistīto personu kompetenci 
un spēju tikt galā ar digitalizācijas 
laikmeta radītajiem jaunajiem 
uzdevumiem;

Or. es
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Grozījums Nr. 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) uzlabot zināšanas par tehnisko 
aprīkojumu, ko izmanto viltošanas un 
pirātisma novēršanai un apkarošanai, 
tostarp uzraudzības un izsekošanas 
sistēmām;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 74
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) uzlabot zināšanas par tehnisko 
aprīkojumu, ko izmanto viltošanas un 
pirātisma novēršanai un apkarošanai, 
tostarp uzraudzības un izsekošanas 
sistēmām;

(f) uzlabot zināšanas par tehnisko 
aprīkojumu, ko izmanto intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu novēršanai un 
apkarošanai, tostarp uzraudzības un 
izsekošanas sistēmām;

Or. en

Pamatojums

IĪT pārkāpumos ietilpst visu veidu pārkāpumi.

Grozījums Nr. 75
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts



AM\876756LV.doc 35/56 PE472.123v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) uzlabot zināšanas par tehnisko 
aprīkojumu, ko izmanto viltošanas un 
pirātisma novēršanai un apkarošanai, 
tostarp uzraudzības un izsekošanas 
sistēmām;

(f) uzlabot zināšanas par tehnisko 
aprīkojumu, ko izmanto viltošanas un 
pirātisma, tajā skaitā viltošanas un 
pirātisma ietekmes uz pamattiesībām,
novēršanai un apkarošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) uzlabot zināšanas par tehnisko 
aprīkojumu, ko izmanto viltošanas un 
pirātisma novēršanai un apkarošanai, 
tostarp uzraudzības un izsekošanas 
sistēmām;

(f) uzlabot zināšanas par tehnisko 
aprīkojumu, ko izmanto viltošanas un 
pirātisma novēršanai un apkarošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 77
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) uzlabot zināšanas par tehnisko 
aprīkojumu, ko izmanto viltošanas un 
pirātisma novēršanai un apkarošanai, 
tostarp uzraudzības un izsekošanas 
sistēmām;

(f) uzlabot un veicināt zināšanas par 
tehnisko aprīkojumu, ko izmanto viltošanas 
un pirātisma novēršanai un apkarošanai, 
tostarp uzraudzības un izsekošanas 
sistēmām, kā arī par šī tehniskā 
aprīkojuma turpmāko attīstību;

Or. fi
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Grozījums Nr. 78
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) uzlabot zināšanas par tiem pašlaik 
izmantotajiem likumīgajiem 
uzņēmējdarbības modeļiem, ar kuriem
autortiesību darbus dara pieejamus 
komerciāli vai citādi;

Or. de

Grozījums Nr. 79
Jean-Marie Cavada

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) izstrādāt un veicināt labākās 
stratēģijas saistībā ar valstu praksi un 
metodēm intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanā valsts vai privātajā sektorā;

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) uzraudzīt un ziņot par likumīgu 
tiešsaistes piedāvājumu ietekmi uz 
neatļauta satura izmantošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 81
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hb) izvērtēt šķēršļus efektīva digitālā 
vienotā tirgus pabeigšanai un ieteikt 
efektīvas politikas iespējas to novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saskaņā ar 4. panta noteikumiem 
regulāri pulcina kopā Novērošanas centru;

(a) saskaņā ar 4. panta noteikumiem 
regulāri pulcina kopā Novērošanas centru 
un ar sabiedrisko apspriešanu platformu 
starpniecību vismaz reizi gadā pienācīgi 
informē par šādām sanāksmēm un to 
iznākumu;

Or. es

Grozījums Nr. 83
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izstrādā metodoloģiju objektīvu, (b) izstrādā pārredzamu metodoloģiju 
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salīdzināmu un ticamu intelektuālā 
īpašuma pārkāpumu datu ievākšanai, 
analīzei un paziņošanai;

objektīvu, salīdzināmu un ticamu 
intelektuālā īpašuma pārkāpumu datu 
ievākšanai, analīzei un paziņošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izstrādā metodoloģiju objektīvu, 
salīdzināmu un ticamu intelektuālā 
īpašuma pārkāpumu datu ievākšanai, 
analīzei un paziņošanai;

(b) izstrādā metodoloģiju objektīvu, 
salīdzināmu, stabilu un ticamu intelektuālā 
īpašuma pārkāpumu datu ievākšanai, 
analīzei un paziņošanai;

Or. fi

Grozījums Nr. 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ievāc, analizē un izplata attiecīgos 
objektīvos, salīdzināmos un ticamos datus 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 86
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ievāc, analizē un izplata attiecīgos 
objektīvos, salīdzināmos un ticamos datus 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem;

(c) regulāri ievāc, analizē un izplata 
attiecīgos neatkarīgos, objektīvos, 
salīdzināmos un ticamos datus par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem;

Or. fi

Grozījums Nr. 87
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ievāc, analizē un izplata attiecīgos 
objektīvos, salīdzināmos un ticamos datus 
par intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un 
devumu ekonomikas izaugsmē, labklājībā, 
inovācijās, jaunradē, kultūras 
daudzveidībā, augstas kvalitātes darba 
vietu radīšanā un augstas kvalitātes preču 
un pakalpojumu izstrādē Eiropas 
Savienībā;

(d) ievāc, analizē un izplata attiecīgos 
objektīvos, salīdzināmos un ticamos datus 
par intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un 
devumu izaugsmē, labklājībā, inovācijās,
jaunradē, kultūras daudzveidībā, augstas 
kvalitātes darba vietu radīšanā un augstas 
kvalitātes preču un pakalpojumu izstrādē 
Eiropas Savienībā;

Or. es

Grozījums Nr. 88
László Tőkés

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ievāc, analizē un izplata attiecīgos 
objektīvos, salīdzināmos un ticamos datus 
par intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un 
devumu ekonomikas izaugsmē, labklājībā, 
inovācijās, jaunradē, kultūras 
daudzveidībā, augstas kvalitātes darba 

(d) ievāc, analizē un izplata attiecīgos 
objektīvos, salīdzināmos un ticamos datus 
par intelektuālā īpašuma tiesību vērtību un 
devumu ekonomikas izaugsmē, labklājībā, 
inovācijās, jaunradē, kultūras un valodu 
daudzveidībā, augstas kvalitātes darba 
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vietu radīšanā un augstas kvalitātes preču 
un pakalpojumu izstrādē Eiropas 
Savienībā;

vietu radīšanā un augstas kvalitātes preču 
un pakalpojumu izstrādē Eiropas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošina regulārus novērtējumus un 
atsevišķus ziņojumus par intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumiem nozaru, 
teritorijas un pārkāpto intelektuālā īpašuma 
tiesību griezumā, kuros novērtēta, inter 
alia, intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu ietekme uz sabiedrību, 
ekonomiku, veselību, vidi, drošību un 
drošumu, ka arī šādu pārkāpumu saistība ar 
organizēto noziedzību un terorismu;

(e) nodrošina regulārus novērtējumus un 
atsevišķus ziņojumus par intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumiem nozaru, 
teritorijas un pārkāpto intelektuālā īpašuma 
tiesību griezumā, kuros novērtēta, inter 
alia, intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu ietekme uz sabiedrību, 
ekonomiku, veselību, vidi, drošību un 
drošumu, ka arī šādu pārkāpumu saistība ar 
organizēto noziedzību un terorismu, un 
ņemtas vērā jauno informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju radītās 
problēmas, izstrādājot jaunus šo tiesību 
pārvaldības modeļus;

Or. es

Grozījums Nr. 90
Nadja Hirsch

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošina regulārus novērtējumus un 
atsevišķus ziņojumus par intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumiem nozaru, 
teritorijas un pārkāpto intelektuālā īpašuma 
tiesību griezumā, kuros novērtēta, inter 

(e) nodrošina regulārus novērtējumus un 
atsevišķus ziņojumus par intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumiem nozaru, 
teritorijas un pārkāpto intelektuālā īpašuma 
tiesību griezumā, kuros novērtēta, inter 



AM\876756LV.doc 41/56 PE472.123v01-00

LV

alia, intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu ietekme uz sabiedrību, 
ekonomiku, veselību, vidi, drošību un 
drošumu, ka arī šādu pārkāpumu saistība ar 
organizēto noziedzību un terorismu;

alia, intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu ietekme uz sabiedrību, 
ekonomiku, veselību, vidi, drošību un 
drošumu, ka arī šādu pārkāpumu saistība ar 
organizēto noziedzību;

Or. de

Grozījums Nr. 91
Zoltán Bagó

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ievāc, analizē un izplata informāciju par 
paraugpraksi starp Novērošanas centra 
pārstāvjiem un attīsta stratēģijas uz šādas 
paraugprakses bāzes;

(f) ievāc, analizē un izplata informāciju par 
paraugpraksi starp Novērošanas centra un 
dalībvalstu kompetento iestāžu 
pārstāvjiem, kā arī attīsta un izplata 
stratēģijas uz šādas paraugprakses bāzes;

Or. hu

Grozījums Nr. 92
Iosif Matula

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) sagatavo ziņojumus un publikācijas 
Savienības iedzīvotāju izpratnes 
veicināšanai par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi, organizē 
konferences, tiešsaistes un nesaistes 
informācijas kampaņas, pasākumus un 
sanāksmes Eiropas un starptautiskā līmenī;

(g) sagatavo ziņojumus un publikācijas 
Savienības iedzīvotāju izpratnes 
veicināšanai par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi saistībā ar 
Kopienas un valstu preču zīmēm un
organizē konferences, tiešsaistes un 
nesaistes informācijas kampaņas, 
pasākumus un sanāksmes Eiropas un 
starptautiskā līmenī;

Or. ro
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Grozījums Nr. 93
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) sagatavo ziņojumus un publikācijas 
Savienības iedzīvotāju izpratnes 
veicināšanai par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi, organizē 
konferences, tiešsaistes un nesaistes 
informācijas kampaņas, pasākumus un 
sanāksmes Eiropas un starptautiskā līmenī;

(g) sagatavo ziņojumus un publikācijas 
Savienības iedzīvotāju izpratnes 
veicināšanai par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu ietekmi, organizē 
konferences, tiešsaistes un nesaistes 
informācijas kampaņas, pasākumus un 
sanāksmes Eiropas un starptautiskā līmenī,
izskatot jaunus, līdzsvarotus un elastīgus 
priekšlikumus intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzībai īpaši jutīgās jomās, 
piemēram, kultūras un jaunrades nozarēs, 
vienlaikus saglabājot iedzīvotāju piekļuves 
tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem 
tiesību aktiem;

Or. es

Grozījums Nr. 94
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) izveido un organizē mācības, tostarp 
tiešsaistē, tām valstu amatpersonām, kas 
iesaistītas intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībā;

(h) izveido un organizē mācības, tostarp 
tiešsaistē, tām valstu iestādēm, kas 
iesaistītas intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībā;

Or. es

Grozījums Nr. 95
Maria Badia i Cutchet
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) izpēta, izvērtē un popularizē 
profesionālo tehnisko aprīkojumu un 
atsauces metodes, tostarp uzraudzības un 
izsekošanas sistēmas, kas palīdzētu atšķirt 
īstas preces no viltotām;

(j) apkopo informāciju, izpēta, izvērtē un 
popularizē profesionālo tehnisko 
aprīkojumu un atsauces metodes, tostarp 
uzraudzības un izsekošanas sistēmas, kas 
palīdzētu atšķirt īstas preces no viltotām;

Or. es

Grozījums Nr. 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) sadarbojas ar valstu iestādēm ar mērķi 
izveidot tiešsaistes tīklu, lai apmainītos ar 
informāciju par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem, tostarp 
brīdinājumiem reāllaika režīmā, kā arī 
informāciju par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem, kas ir intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzībā iesaistīto 
valsts iestāžu, struktūru un organizāciju 
rīcībā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 97
László Tőkés

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) sadarbojas ar valstu iestādēm ar mērķi (k) sadarbojas ar valstu iestādēm ar mērķi 
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izveidot tiešsaistes tīklu, lai apmainītos ar 
informāciju par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem, tostarp 
brīdinājumiem reāllaika režīmā, kā arī 
informāciju par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem, kas ir intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzībā iesaistīto valsts 
iestāžu, struktūru un organizāciju rīcībā;

saskaņot esošās valstu datubāzes par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
un izveidot tiešsaistes tīklu šajā, lai 
apmainītos ar informāciju, tostarp 
brīdinājumiem reāllaika režīmā, kā arī 
informāciju par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem, kas ir intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzībā iesaistīto valsts 
iestāžu, struktūru un organizāciju rīcībā;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Jean-Marie Cavada

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) nostiprina administratīvo sadarbību 
visos līmeņos starp iestādēm, kuras tiek 
aicinātas apkarot pirātismu un viltošanu 
dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) izstrādā publiski pieejamu tiešsaistes 
platformu, nodrošinot informāciju, 
paraugprakšu piemērus, brīvi 
lejupielādējamus izpratni veicinošus rīkus 
un veiktspēju uzlabojošas iniciatīvas 
saistībā ar daudzajiem leģislatīvajiem un 
neleģislatīvajiem līdzekļiem intelektuālo 
īpašuma tiesību pārkāpumu apkarošanā;
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Or. es

Grozījums Nr. 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) izveido stratēģijas sadarbībā ar 
dalībvalstu centrālajiem rūpnieciskā 
īpašuma birojiem, tostarp Beniluksa 
Intelektuālā īpašuma biroju, un pilnveido 
ar intelektuālā īpašuma aizsardzību 
saistītas metodes, prasmes un līdzekļus, 
tostarp mācību programmas un izpratnes 
veicināšanas kampaņas;

(l) izstrādā stratēģijas sadarbībā ar 
dalībvalstu centrālajiem rūpnieciskā 
īpašuma birojiem, tostarp Beniluksa 
Intelektuālā īpašuma biroju, saistībā ar 
intelektuālā īpašuma aizsardzību, tostarp 
mācību programmas un izpratnes 
veicināšanas kampaņas;

Or. de

Grozījums Nr. 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) izstrādā tehniskās palīdzības 
programmas trešām valstīm, kā arī 
izstrādā un vada mācību programmas tām 
trešo valstu amatpersonām, kas iesaistītas 
intelektuālā īpašuma aizsardzībā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 102
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – m apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) izstrādā tehniskās palīdzības 
programmas trešām valstīm, kā arī izstrādā 
un vada mācību programmas tām trešo 
valstu amatpersonām, kas iesaistītas 
intelektuālā īpašuma aizsardzībā;

(m) izstrādā tehniskās palīdzības 
programmas trešām valstīm, kā arī izstrādā 
un vada mācību programmas tām trešo 
valstu kompetentajām iestādēm, kas 
iesaistītas intelektuālā īpašuma aizsardzībā;

Or. es

Grozījums Nr. 103
Zoltán Bagó

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) izstrādā tehniskās palīdzības 
programmas trešām valstīm, kā arī izstrādā 
un vada mācību programmas tām trešo 
valstu amatpersonām, kas iesaistītas 
intelektuālā īpašuma aizsardzībā;

(m) izstrādā tehniskās un ekspertu 
palīdzības programmas trešām valstīm, 
vairo un paziņo par labas prakses 
piemēriem, kā arī izstrādā un vada mācību 
programmas tām trešo valstu 
amatpersonām, kas iesaistītas intelektuālā 
īpašuma aizsardzībā;

Or. hu

Grozījums Nr. 104
Iosif Matula

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) izstrādā tehniskās palīdzības 
programmas trešām valstīm, kā arī izstrādā 
un vada mācību programmas tām trešo 
valstu amatpersonām, kas iesaistītas 
intelektuālā īpašuma aizsardzībā;

(m) izstrādā tehniskās palīdzības 
programmas trešām valstīm, kā arī izstrādā 
un vada mācību programmas tām trešo 
valstu amatpersonām, kas iesaistītas 
intelektuālā īpašuma aizsardzībā;
sadarbojas ar tām, lai konstatētu jaunus 
viltošanas paņēmienus un precīzi noteiktu 
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veidus, kā tos apkarot;

Or. ro

Grozījums Nr. 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) veic citas līdzīgas darbības, kas 
Birojam nepieciešamas, lai izpildītu 
1. punktā minētos uzdevumus.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētajām sanāksmēm Birojs aicina 
pārstāvjus no tām valsts pārvaldes 
iestādēm, struktūrām un organizācijām, kas
iesaistītas intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībā, kā arī privātā sektora 
pārstāvjus.

1. Uz 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētajām sanāksmēm Birojs aicina 
pārstāvjus no tām valsts pārvaldes 
iestādēm, struktūrām un organizācijām, kas 
iesaistītas intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībā, kā arī nevalstisko organizāciju 
un privātā sektora pārstāvjus.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Zoltán Bagó

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētajām sanāksmēm Birojs aicina 
pārstāvjus no tām valsts pārvaldes 
iestādēm, struktūrām un organizācijām, kas 
iesaistītas intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībā, kā arī privātā sektora 
pārstāvjus.

1. Uz 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētajām sanāksmēm Birojs aicina 
pārstāvjus no tām dalībvalstu valsts 
pārvaldes iestādēm, struktūrām un 
organizācijām, kas iesaistītas intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzībā, kā arī privātā 
sektora pārstāvjus.

Or. hu

Grozījums Nr. 108
Iosif Matula

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētajām sanāksmēm Birojs aicina 
pārstāvjus no tām valsts pārvaldes 
iestādēm, struktūrām un organizācijām, kas 
iesaistītas intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībā, kā arī privātā sektora 
pārstāvjus.

1. Uz 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētajām sanāksmēm Birojs aicina 
pārstāvjus no tām valsts pārvaldes 
iestādēm, akadēmiskajām aprindām, 
struktūrām un organizācijām, kas iesaistītas 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā, kā 
arī privātā sektora pārstāvjus.

Or. ro

Grozījums Nr. 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To privātā sektora pārstāvju vidū, kas 
aicināti darboties Novērošanas centrā, 
iekļauj plašu un reprezentatīvu izlasi no 
tām Savienības un valstu struktūrām, kas 
pārstāv dažādas tautsaimniecības nozares, 

To nevalstisko organizāciju un privātā 
sektora pārstāvju vidū, kas aicināti 
darboties Novērošanas centrā, iekļauj plašu 
un reprezentatīvu izlasi.
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kuras visvairāk skar intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumi un kurām ir vislielākā 
pieredze cīņa ar tiem.

Or. de

Grozījums Nr. 110
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To privātā sektora pārstāvju vidū, kas 
aicināti darboties Novērošanas centrā, 
iekļauj plašu un reprezentatīvu izlasi no 
tām Savienības un valstu struktūrām, kas 
pārstāv dažādas tautsaimniecības nozares, 
kuras visvairāk skar intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumi un kurām ir vislielākā 
pieredze cīņa ar tiem.

To privātā sektora pārstāvju vidū, kas 
aicināti darboties Novērošanas centrā, 
iekļauj plašu un reprezentatīvu izlasi no 
tām Savienības un valstu struktūrām, kas 
pārstāv dažādas nozares, kuras visvairāk 
skar intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumi un kurām ir vislielākā pieredze 
cīņa ar tiem.

Or. es

Grozījums Nr. 111
Paul Nuttall

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiek nodrošināta pienācīga 
patērētāju organizāciju un mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.

No šīm darbībām atbrīvo patērētāju 
organizācijas, kā arī mazos un vidējos 
uzņēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiek nodrošināta pienācīga 
patērētāju organizāciju un mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.

Turklāt ir jānodrošina pienācīga patērētāju 
organizāciju un mazo un vidējo uzņēmumu 
pārstāvība

Or. de

Grozījums Nr. 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiek nodrošināta pienācīga 
patērētāju organizāciju un mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.

Turklāt tiek nodrošināta pienācīga 
patērētāju organizāciju un mazo un vidējo 
uzņēmumu, patērētāju un lietotāju tiesību 
aizsardzības iestāžu, organizāciju un 
apvienību, kas darbojas datu aizsardzības 
jomā, kā arī sociālo partneru un kultūras 
darbinieku, arī brīvprātīgo darbinieku,
pārstāvība.

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiek nodrošināta pienācīga 
patērētāju organizāciju un mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.

Turklāt tiek nodrošināta pienācīga 
patērētāju organizāciju, interneta 
starpnieku, kultūras un jaunrades nozaru 
ieinteresēto personu un mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiek nodrošināta pienācīga 
patērētāju organizāciju un mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.

Turklāt tiek nodrošināta pienācīga 
patērētāju organizāciju, mazo un vidējo 
uzņēmumu, kā arī kultūras un jaunrades 
nozaru pārstāvju pārstāvība. Tāpat ir 
jānodrošina iespējamā to pilsonisko 
organizāciju iesaistīšanās, kuras pārstāv 
kultūras izplatīšanas pakalpojumu un 
platformu, kā arī kultūras mantojuma 
saglabāšanas nodibinājumu lietotājus.

Or. es

Grozījums Nr. 116
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Birojs uzaicina vienu valsts pārstāvi no 
katras dalībvalsts un piecus pārstāvjus gan 
no Eiropas Parlamenta, gan Komisijas.

3. Birojs uzaicina vienu valsts pārstāvi no 
katras dalībvalsts un piecus pārstāvjus gan 
no Eiropas Parlamenta, gan Komisijas.
Ieceļot Parlamenta pārstāvjus, ir 
pienācīgi jāņem vērā tas, kurās komitejās 
deputāti darbojas, lai nodrošinātu, ka 
jomas, kurās intelektuālā īpašuma tiesību 
ietekme ir vislielākā, piemēram, 
rūpniecības, kultūras vai veselības 
aprūpes nozares, tiek pārstāvētas pēc 
iespējas vairāk.

Or. es
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Grozījums Nr. 117
Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šīs regulas 2. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētās sanāksmes var 
organizēt arī Novērošanas centra darba 
grupu veidā. Ne vairāk ka divus pārstāvjus 
no Eiropas Parlamenta un ne vairāk kā 
divus pārstāvjus no Komisijas aicina uz 
darba grupu sanāksmēm novērotāja 
statusā.

5. Šīs regulas 2. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētās sanāksmes var 
organizēt arī Novērošanas centra darba 
grupu veidā.

Or. de

Grozījums Nr. 118
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šīs regulas 2. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētās sanāksmes var 
organizēt arī Novērošanas centra darba 
grupu veidā. Ne vairāk ka divus pārstāvjus 
no Eiropas Parlamenta un ne vairāk kā 
divus pārstāvjus no Komisijas aicina uz 
darba grupu sanāksmēm novērotāja 
statusā.

5. Šīs regulas 2. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētās sanāksmes var 
organizēt arī Novērošanas centra darba 
grupu veidā. Ne vairāk ka divus pārstāvjus 
no Eiropas Parlamenta un ne vairāk kā 
divus pārstāvjus no Komisijas aicina uz 
darba grupu sanāksmēm.

Or. es

Grozījums Nr. 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Regulas priekšlikums
5. pants – ievadteikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot personas datu aizsardzības 
tiesisko regulējumu, dalībvalstis un 
privātā sektora pārstāvji, kas darbojas 
Novērošanas centrā:

Dalībvalstu pārstāvji, kas darbojas 
Novērošanas centrā:

Or. de

Grozījums Nr. 120
Marietje Schaake

Regulas priekšlikums
5. pants – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) darbojas pārredzami, publiskojot un 
padarot viegli pieejamu visu būtisko 
informāciju, piemēram, pētījumu 
rezultātus, statistikas datus un konkrētu 
tiesu praksi, kā arī publiskojot detalizētus 
sanāksmju protokolus.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Personas datus nedrīkst nodot, 
apstrādāt, uzglabāt vai izmantot citiem 
mērķiem, pat ne pēc Biroja vai 
Novērošanas centra rīkojuma.

Or. de
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Grozījums Nr. 122
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Birojs ņem vērā dalībvalstu pašreizējo 
pienākumu sniegt informāciju par 
intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem un cenšas izvairīties no 
centienu dublēšanās.

Or. en

Pamatojums

IĪT aizsardzības nodrošināšanā centienu dublēšanās ir lieka.

Grozījums Nr. 123
Paul Nuttall

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieteikumi nākotnes politikai intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības jomā, tostarp 
ieteikumi efektīvas sadarbības uzlabošanai 
starp dalībvalstīm.

(e) ieteikumi nākotnes politikai intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības jomā, tostarp 
ieteikumi subsidiaritātes principa
uzlabošanai attiecībā uz dalībvalstīm un 
neatkarīguma, pašpaļāvības un brīvā 
tirgus veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
7. pants– 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieteikumi nākotnes politikai
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības 
jomā, tostarp ieteikumi efektīvas
sadarbības uzlabošanai starp dalībvalstīm.

(e) novērojumi intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzības jomā un saistībā ar 
iespējamām turpmākām politikas 
nostādnēm un stratēģijām, tostarp 
attiecībā uz sadarbības uzlabošanu ar un 
starp dalībvalstīm, pamatojoties uz to 
pieredzi.

Or. en

Pamatojums

Birojam dalībvalstīm jādara zināmi novērojumi, nevis jāsniedz stingri ieteikumi.

Grozījums Nr. 125
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieteikumi nākotnes politikai intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības jomā, tostarp 
ieteikumi efektīvas sadarbības uzlabošanai 
starp dalībvalstīm.

(e) ieteikumi nākotnes politikai intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības jomā, tostarp 
ieteikumi efektīvas sadarbības uzlabošanai 
starp dalībvalstīm un jaunu informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju radīto 
problēmu risināšanai, īpašu uzmanību 
pievēršot jomām, kurās pēc būtības tiek 
radīta liela nemateriālā vērtība vai kuras 
tieši ietekmē sabiedrības tiesības un 
veselību.

Or. es

Grozījums Nr. 126
Maria Badia i Cutchet

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņojumā novērtē Biroja sniegumu šīs 
regulas piemērošanā, jo īpaši saistībā ar 
intelektuālā īpašuma tiesību ietekmi uz 
iekšējo tirgu.

2. Ziņojumā novērtē Biroja sniegumu šīs 
regulas piemērošanā, jo īpaši saistībā ar 
intelektuālā īpašuma tiesību ietekmi uz 
iekšējo tirgu, un galveno uzmanību 
pievērš dažādajām jomām un nozarēm, 
kurās intelektuālā īpašuma tiesībām ir 
nozīme.

Or. es


