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ĪSS PAMATOJUMS

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un aktīva viltošanas apkarošana ir būtiska attīstībai, 
jo intelektuālā īpašuma aizsardzība nodrošina un sekmē jaunradi, inovācijas un 
uzņēmējdarbību, dod uzņēmumiem iespēju attīstīties un rada bagātību.

Sarunu noslēgšanās par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (ACTA), kurā papildus 
nolīgumam par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS nolīgums) ir paredzēts 
„PTO plus” tiesiskais regulējums nolūkā apkarot viltošanu, pirātismu un plašu IPR 
pārkāpumu spektru, izveidojot vienotus noteikumus attiecībā uz civiltiesisko un 
krimināltiesisko tiesībaizsardzību un uz ACTA pušu muitas procedūrām.

Turklāt dalība ACTA nav ekskluzīva un ka tam var pievienoties arī citas puses, tostarp 
jaunattīstības un jaunās tirgus ekonomikas valstis, šādi veicinot plašu intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzību un pastiprinot cīņu pret viltošanu un pirātismu visā pasaulē. Nākotnē 
ACTA, iespējams, varētu kļūt par daudzpusēja līmeņa nolīgumu PTO un WIPO (Pasaules 
intelektuālā īpašuma organizācija) ietvaros.

Turklāt Komisija publiski apņēmās neuzspiest ACTA nosacījumus trešām valstīm, iekļaujot 
tos brīvās tirdzniecības nolīgumos un ekonomisko partnerattiecību nolīgumos.

Komisija ir nodrošinājusi , ka ACTA noteikumi atbilst Savienības acquis un ka ACTA nekādi 
nav pretrunā pušu pienākumiem saskaņā ar pašreizējiem nolīgumiem, tostarp TRIPS 
nolīgumu.

Ģenērisko medikamentu likumīga tirdzniecība ir būtiska sabiedrības veselības attīstībai visā 
pasaulē, jo īpaši jaunattīstības valstīs. Komiteja novērtē nepārprotamo formulējumu tajos 
ACTA nosacījumos, kuri nodrošina sabiedrības veselības aprūpes pieejamību un kuros atzīti 
Dohas deklarācijā par TRIPS līgumu un sabiedrības veselību paredzētie principi.

Komisija savā rakstiskajā atbildē par ACTA un piekļuvi medikamentiem, kurā minēts, ka 
ACTA netiks izmantots, lai iejauktos medikamentu pieejamības jomā, jo īpaši ģenērisko 
medikamentu tirdzniecībā, un ka valstīm, kuras ir atkarīgas no importētiem farmaceitiskajiem 
produktiem, situācijās, kad pastāv aizdomas par zāļu patentu pārkāpumiem, nebūs jāpiemēro 
robežkontroles un krimināltiesiskās tiesībaizsardzības noteikumi.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.

                                               
1 Sarunas par ACTA nolīgumu noslēdzās 2010. gada 15. novembrī, un tā tekstu parafēja 2010. gada 
25. novembrī pēc 11 sarunu kārtām starp Austrāliju, Kanādu, ES, Japānu, Dienvidkoreju, Meksiku, Maroku, 
Jaunzēlandi, Singapūru, Šveici un ASV.
2 Sk. arī ACTA I nodaļas 1. iedaļas 1. pantu.
3 Dohas deklarācija par TRIPS līgumu un sabiedrības veselības aizsardzību tika pieņemta 2001. gada 
14. novembrī Ceturtajā PTO ministru konferencē.
4 Komisāra Karel De Gucht rakstiskā atbilde uz Eiropas Parlamenta jautājumu P-9346/10 EN, (14.12.2010.)


