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ĪSS PAMATOJUMS

ES ekonomiskā labklājība ir atkarīga no noturīgas jaunrades, kultūras daudzveidības un 
inovācijas, jo tie ir tādas sabiedrības virzītājspēki, kura balstās uz zināšanām un strauji 
attīstās. Tāpēc intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) aizsardzība vienādā mērā ir vajadzīga 
uzņēmumiem, novatoriem, patērētājiem un tiem, kas iesaistīti kultūras jaunradē. Tomēr 
pēdējos desmit gados ir palielinājies IĪT pārkāpumu skaits un izvērsusies tirdzniecība ar 
viltotām un pirātiskām precēm. Strauji augošā digitālā tautsaimniecība ir īpašs cēlonis, kura 
dēļ notiek vairāk IĪT pārkāpumu tiešsaistē, kuri saistīti ar viltošanu, neatļautu kopēšanu un 
pirātismu, kas būtiski kaitē Eiropas tautsaimniecībai un kultūras un radošajām nozarēm.

Lai sekmētu dalībvalstu plašāku sadarbību IĪT aizsardzībā, Komisija ir izveidojusi Eiropas 
Viltošanas un pirātisma novērošanas centru (Novērošanas centru), kuru pārvalda Komisijas 
Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts (ĢD MARKT). Novērošanas centrs darbojas 
kā publiskā sektora iestāžu un ieinteresēto privātā sektora aprindu diskusiju vieta, kurā 
apmainīties ar informāciju un pieredzi, kā arī veicināt paraugpraksi IĪT īstenošanā. Turklāt tas 
darbojas kā galvenā platforma, kur apkopot, uzraudzīt un sagatavot ziņojumus par svarīgāko 
informāciju attiecībā uz tehniskajiem instrumentiem viltošanas, neatļautas kopēšanas un 
pirātisma novēršanai.

Taču Novērošanas centram ir nozīmīga problēma, proti, kā veikt uzticētos uzdevumus un 
darbības, jo tam nav nodrošināta efektīvai darbībai atbilstoša infrastruktūra. Lai izveidotu 
pienācīgu tiesisko regulējumu un IĪT īstenošanas pasākumus, ir labāk jāizprot pārkāpumu 
būtība, tostarp šo pārkāpumu ietekme uz tautsaimniecību un kultūru. Tāpēc Novērošanas 
centrs un tā darbības un uzdevumi, kuru skaits palielinās, ir jāiekļauj darbotiesspējīgā un 
rentablā institucionālā struktūrā, kas šim centram dod iespēju rezultatīvi veikt tā uzdevumus 
un sekmēt cīņu pret IĪT pārkāpumiem.

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumu regulai, ar kuru Iekšējā tirgus 
saskaņošanas birojam (ITSB) uzticēs Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centra 
darbību. Šīs apvienošanas rezultātā Novērošanas centram būtu pieejams nepieciešamais 
finansējums un uzdevumu un darbības veikšanai vajadzīgā infrastruktūra, kā arī tas varētu 
izmantot Biroja kompetenci. Atzinuma sagatavotāja arī uzskata, ka, izveidojot sinerģiju starp 
Novērošanas centra uzdevumiem un tiem uzdevumiem, ko Birojs jau veic, varētu efektīvi 
izmantot finanšu resursus un cilvēkresursus bez papildu izmaksām no ES budžeta. Ir aplēsts, 
ka šī apvienošana ļautu ES budžetā  ietaupīt apmēram EUR 40 000 kā Novērošanas centra 
izmaksas, ko nākotnē segtu no ITSB budžeta.

Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka priekšlikumā nav pietiekamu atsauču uz IĪT kultūras 
aspektu un līdz ar to uz attiecīgajām Novērošanas centra darbībām un uzdevumiem, kurus 
veicot, Eiropā tiek sekmēta kultūras daudzveidība un kultūras mantojuma ilgtspējīga 
saglabāšana. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Novērošanas centra sanāksmēs varētu piedalīties ne tikai 
ieinteresētās personas no valsts pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem, bet arī atbilstošs skaits 
pārstāvju no kultūras un radošajām nozarēm, proti, no tām, kas iesaistītas kultūras jaunradē.

Turklāt atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Eiropas iedzīvotāji, uzņēmumi un valsts pārvalde 
tikai iegūtu, ja Novērošanas centrs attiecībā uz daudziem tiesību aktiem un ar tiem 
nesaistītiem līdzekļiem izstrādātu publiski pieejamu tiešsaistes platformu ar informāciju, 



PE472.122v01-00 4/9 PA\876755LV.doc

LV

paraugpraksi, brīvi lejuplādējamiem sabiedrības informēšanas rīkiem un veiktspējas 
nostiprināšanas iniciatīvām.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja ir pārliecināta, ka Novērošanas centra darbības jomā 
nevajadzētu iekļaut cīņu ar organizēto noziedzību un terorismu, jo Birojā nav infrastruktūras, 
kas apstrādātu konfidenciālus drošības datus. Turklāt, ņemot vērā, ka ir citas Eiropas iestādes, 
kas jau risina šīs problēmas, nav nepieciešams palielināt Biroja kompetenci šajā jomā.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Strauji augošās digitālās 
tautsaimniecības 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 
jānodrošina, ka Novērošanas centram ir 
vajadzīgā infrastruktūra un finansējums, 
lai efektīvi veiktu savus uzdevumus un 
palīdzētu cīnīties ar intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2
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) Racionāla, saskaņota un progresīva 
pieeja intelektuālā īpašuma tiesībām ir 
ārkārtīgi svarīga, lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” un Eiropas digitalizācijas 
programmas1 mērķus.
__________________
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1 Komisijas 2010. gada 26. augusta 
paziņojums „Digitālā programma 
Eiropai” (COM(2010)0245/2).

Or. en

Grozījums Nr. 3
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
un kultūras daudzveidības un kultūras 
mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu. 
Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, 
ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 4
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 

(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 
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iesaistīto personu kompetences uzlabošana 
ar piemērotiem mācību pasākumiem,
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem 
viltošanas novēršanai un sadarbības 
uzlabošana ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

iesaistīto personu kompetences uzlabošana 
ar piemērotiem mācību pasākumiem un
zināšanu uzkrāšana par paņēmieniem
viltošanas un neatļautas kopēšanas 
novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai sniegtu plašu un atjauninātu 
informāciju par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumiem, Birojam būtu 
jāuzlabo sadarbība ar trešām valstīm un 
starptautiskajām organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 6
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 
un kultūras sektoriem, kurus visvairāk 
skar intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumi un kuros uzkrāta vislielākā 
pieredze cīņā ar šiem pārkāpumiem, 
konkrētāk, tiesību īpašnieku pārstāvji,
interneta pakalpojumu sniedzēji, kā arī
kultūras un radošo nozaru ieinteresētās 
personas. Turklāt jānodrošina arī pienācīga 
patērētāju, kā arī mazo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvība.

Or. en
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Grozījums Nr. 7
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, 
neatļautas kopēšanas un pirātisma 
novēršanai un apkarošanai, tostarp 
uzraudzības un izsekošanas sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 8
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 
vismaz reizi gadā pulcina kopā 
Novērošanas centru;

Or. en

Grozījums Nr. 9
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;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
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) vāc informāciju, izpēta, izvērtē un 
popularizē profesionālo tehnisko 
aprīkojumu un atsauces metodes, tostarp 
uzraudzības un izsekošanas sistēmas, kas 
palīdzētu atšķirt īstas preces no viltotām;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) izstrādā publiski pieejamu tiešsaistes 
platformu ar informāciju, paraugprakses 
piemēriem, brīvi lejuplādējamiem 
sabiedrības informēšanas rīkiem un 
veiktspējas nostiprināšanas iniciatīvām 
attiecībā uz daudziem tiesību aktiem un ar 
tiem nesaistītiem līdzekļiem intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
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 

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

pārstāv dažādas tautsaimniecības un 
kultūras nozares, kuras visvairāk skar 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi un 
kurām ir vislielākā pieredze cīņa ar tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 13
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, kultūras un radošo 
nozaru ieinteresēto personu un mazo un 
vidējo uzņēmumu pārstāvība.

Or. en


