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Grozījums Nr. 1
Róża Thun Und Hohenstein

Atzinuma projekts
1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. Uzsver Komisijas un dalībvalstu 
kopējo atbildību, lai iekšējais tirgus 
darbotos arī intelektuālā īpašuma tiesību 
jomā, it īpaši nolūkā dot iespēju 
māksliniekiem un izgudrotājiem izmantot 
visas iekšējā tirgus iespējas digitālajā 
laikmetā, atbalstīt jaunradi un 
nodarbinātību, apkarot pārrobežu 
organizēto noziedzību un aizsargāt 
patērētājus pret iespējami bīstamiem 
viltojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Christian Engström

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
un aicina nodrošināt ilgtermiņa 
finansējumu Eiropas Viltošanas un 
pirātisma novērošanas centram;

1. uzsver vajadzību izvairīties no jaunu 
birokrātisku struktūru radīšanas attiecībā 
uz uzdevumiem, kurus var veikt esošās 
iestādes, un mudina Komisiju sagatavot 
ziņojumu par to, kā vislabāk izmantot 
Eiropolu un pašreizējās struktūras muitas 
iestāžu savstarpējai sadarbībai nolūkā 
efektīvi apkarot viltošanu, lai novērstu 
pasākumu dublēšanos;

Or. en



PE439.272v01-00 4/33 AM\806331LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 3
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
un aicina nodrošināt ilgtermiņa 
finansējumu Eiropas Viltošanas un 
pirātisma novērošanas centram;

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
un aicina nodrošināt ilgtermiņa 
finansējumu, kas jārod no pašreizējā 
budžeta, Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centram, kuram jāpiesaista 
attiecīga aģentūra; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai mazie un vidējie 
uzņēmumi var aktīvi piedalīties 
novērošanas centra darbībā, ne vien 
nodrošinot sev pietiekamu vietu skaitu 
centra padomdevējās iestādēs un, 
iespējams, arī uzraudzības iestādēs, bet arī 
atlīdzinot izmaksas, kas šādiem 
uzņēmumiem rodas saistībā ar darbību 
novērošanas centrā;

Or. nl

Grozījums Nr. 4
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
un aicina nodrošināt ilgtermiņa 
finansējumu Eiropas Viltošanas un 
pirātisma novērošanas centram; 

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
un aicina Komisiju un dalībvalstis izskatīt 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centra ilgtermiņa 
finansēšanas un pārvaldības iespējas; 
uzsver, ka Eiropas Parlamentam 
vajadzētu uzraudzīt turpmāko 
novērošanas centra pārvaldību un 
strukturālās izmaiņas;
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Or. en

Grozījums Nr. 5
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
un aicina nodrošināt ilgtermiņa 
finansējumu Eiropas Viltošanas un 
pirātisma novērošanas centram;

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
un aicina nodrošināt ilgtermiņa 
finansējumu Eiropas Viltošanas 
novērošanas centram;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
un aicina nodrošināt ilgtermiņa 
finansējumu Eiropas Viltošanas un 
pirātisma novērošanas centram;

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
un aicina nodrošināt Eiropas Viltošanas un 
pirātisma novērošanas centram ilgtermiņa 
finansējumu un pietiekamu aprīkojumu 
un cilvēkresursus, lai tas spētu efektīvi 
veikt daudzveidīgo darbu; 

Or. el

Grozījums Nr. 7
Christian Engström

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1a. uzsver, ka preču viltošana, no vienas 
puses, un tiešsaistes pirātisms, no otras 
puses, ir divas dažādas parādības, kuras 
jāaplūko katru atsevišķi;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Toine Manders

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju 
nostiprināt pašreizējo likumdošanu (un 
vajadzības gadījumā pārskatīt tās 
efektivitāti), jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
aizvien lielāko viltoto preču daudzumu no 
trešām valstīm un pret viltotām precēm, 
kas apdraud patērētāju un jo īpaši jauniešu 
veselību;

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju 
nostiprināt pašreizējo likumdošanu (un 
vajadzības gadījumā pārskatīt tās 
efektivitāti), jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
aizvien lielāko viltoto preču daudzumu no 
trešām valstīm un pret precēm, attiecībā uz 
kurām ir pārkāptas preču zīmju tiesības 
un kas apdraud patērētāju un jo īpaši 
jauniešu veselību;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. 
Pieņemot šo tekstu, tajā jāveic visas 
atbilstošās izmaiņas.)

Or. en

Grozījums Nr. 9
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
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intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju 
nostiprināt pašreizējo likumdošanu (un 
vajadzības gadījumā pārskatīt tās 
efektivitāti), jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
aizvien lielāko viltoto preču daudzumu no 
trešām valstīm un pret viltotām precēm, 
kas apdraud patērētāju un jo īpaši jauniešu 
veselību;

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju 
nostiprināt pašreizējo likumdošanu (un 
vajadzības gadījumā pārskatīt tās 
efektivitāti), jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
aizvien lielāko viltoto preču daudzumu no 
trešām valstīm un pret viltotām precēm, 
kas apdraud patērētāju un jo īpaši jauniešu 
veselību, un šajā saistībā jāapsver arī šāda 
palielinājuma iemesli;

Or. nl

Grozījums Nr. 10
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju 
nostiprināt pašreizējo likumdošanu (un 
vajadzības gadījumā pārskatīt tās 
efektivitāti), jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
aizvien lielāko viltoto preču daudzumu no 
trešām valstīm un pret viltotām precēm, 
kas apdraud patērētāju un jo īpaši jauniešu 
veselību;

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju 
vajadzības gadījumā pārskatīt pašreizējās 
likumdošanas efektivitāti un, ievērojot 
cilvēktiesības, stiprināt to, vienlaikus arī 
izskatot sodu piemērošanas iespējas, it 
īpaši gadījumos, kas apdraud cilvēku 
dzīvību; īpaša uzmanība jāpievērš cīņai
pret aizvien lielāko viltoto preču daudzumu 
no trešām valstīm un pret viltotām precēm, 
kas apdraud patērētāju un jo īpaši jauniešu 
veselību;

Or. el

Grozījums Nr. 11
Christian Engström

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem ir iekšējā tirgū, un tādēļ 
aicina Komisiju nostiprināt pašreizējo 
likumdošanu (un vajadzības gadījumā
pārskatīt tās efektivitāti), jo īpaši attiecībā 
uz cīņu pret aizvien lielāko viltoto preču 
daudzumu no trešām valstīm un pret 
viltotām precēm, kas apdraud patērētāju un 
jo īpaši jauniešu veselību;

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
preču viltošanai ir iekšējā tirgū, un tādēļ 
aicina Komisiju pārskatīt pašreizējās 
likumdošanas efektivitāti, jo īpaši attiecībā 
uz cīņu pret aizvien lielāko viltoto preču 
daudzumu no trešām valstīm un pret 
viltotām precēm, kas apdraud patērētāju un 
jo īpaši jauniešu veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju 
nostiprināt pašreizējo likumdošanu (un 
vajadzības gadījumā pārskatīt tās 
efektivitāti), jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
aizvien lielāko viltoto preču daudzumu no 
trešām valstīm un pret viltotām precēm, 
kas apdraud patērētāju un jo īpaši 
jauniešu veselību;

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, bet uzsver, ka pirms 
intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) Eiropas 
mēroga nostiprināšanas pasākumu 
ierosināšanas ir jāveic rūpīgs 
novērtējums, kā arī pilnīgs ietekmes 
novērtējums attiecībā uz šādu pasākumu 
nepieciešamību; atkārtoti apstiprina, ka, 
turpmāk pārskatot jebkurus tiesību aktus 
šajā jomā, ir jāpiemēro subsidiaritātes 
princips;

Or. en

Grozījums Nr. 13
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju 
nostiprināt pašreizējo likumdošanu (un 
vajadzības gadījumā pārskatīt tās 
efektivitāti), jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
aizvien lielāko viltoto preču daudzumu no 
trešām valstīm un pret viltotām precēm, 
kas apdraud patērētāju un jo īpaši jauniešu
veselību;

2. vērš uzmanību uz būtisko ietekmi, kāda 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem 
ir iekšējā tirgū, un tādēļ aicina Komisiju 
nostiprināt pašreizējo likumdošanu (un 
vajadzības gadījumā pārskatīt tās 
efektivitāti), jo īpaši attiecībā uz cīņu pret 
aizvien lielāko viltoto preču daudzumu no 
trešām valstīm un pret viltotām precēm, 
kas apdraud patērētāju veselību; 

Or. es

Grozījums Nr. 14
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2a. uzsver vajadzību izveidot efektīvu un 
līdzsvarotu intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības sistēmu, kurā ņemtas vērā 
lietotāju tiesības, pienākumi un 
pamatbrīvības un kas veicina inovācijas, 
rada labāku motivāciju un nodrošina 
juridisku skaidrību gan tiesību turētājiem, 
gan patērētājiem iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Róża Thun Und Hohenstein

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2b. atzīmē sabiedrības informētības 
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nozīmi attiecībā uz viltojumu un pirātisma 
ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku, it 
īpaši saistībā ar viltojumu iespējamo 
apdraudējumu veselībai un drošībai, kā 
arī attiecībā uz Eiropas konkurētspēju, 
inovācijām un darba vietu radīšanu, un 
mudina Komisiju, dalībvalstis un 
ieinteresētās personas analizēt un izvērst 
efektīvas informētības veicināšanas 
kampaņas, tostarp Eiropas dienu, kas 
veltīta krāpšanas un pirātisma 
apkarošanai, un kampaņas, kas īpaši 
vērstas uz jauniešiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju izveidot ES 
Sertifikācijas etiķešu sistēmu, kas 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
Eiropas vai dalībvalstu mērogā izveidotām 
sertifikācijas zīmēm; 

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 17
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju izveidot ES 
Sertifikācijas etiķešu sistēmu, kas 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
Eiropas vai dalībvalstu mērogā izveidotām 

3. aicina Komisiju izvērtēt, vai ir vēlama 
ES Sertifikācijas etiķešu sistēma, kas 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
Eiropas vai dalībvalstu mērogā izveidotām 
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sertifikācijas zīmēm; sertifikācijas zīmēm;

Or. nl

Grozījums Nr. 18
Zuzana Roithová, Christian Engström

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju izveidot ES 
Sertifikācijas etiķešu sistēmu, kas 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
Eiropas vai dalībvalstu mērogā izveidotām 
sertifikācijas zīmēm;

3. aicina Komisiju izveidot ES 
Sertifikācijas marķējuma sistēmu, kas 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
Eiropas vai dalībvalstu mērogā izveidotām 
sertifikācijas zīmēm, un kopējus 
noteikumus un tiesisko regulējumu 
attiecībā uz sertifikāciju, garantiju, 
kvalitāti un drošības marķējumu, un 
nodrošināt papildu efektīvus līdzekļus pret 
viltotām precēm, attiecībā uz kurām 
ļaunprātīgi izmantotas šādas sertifikācijas 
zīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju izveidot ES 
Sertifikācijas etiķešu sistēmu, kas 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
Eiropas vai dalībvalstu mērogā izveidotām 
sertifikācijas zīmēm;

3. ņemot vērā nespēju nodrošināt vēlamo 
drošības līmeni Eiropas patērētājiem, 
izmantojot marķējumu, piemēram, EK 
marķējumu, aicina Komisiju izvērtēt, vai
ES Sertifikācijas etiķešu sistēmas 
izveidošana nodrošinātu augstāku
aizsardzības līmeni Eiropas vai dalībvalstu 
mērogā izveidotām sertifikācijas zīmēm;
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Or. el

Grozījums Nr. 20
Toine Manders

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a. uzskata, ka pašreizējie intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumi samazinās 
inovācijas un radošo darbu Eiropas 
Savienībā un izraisīs darba vietu 
zaudēšanu Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Zuzana Roithová, Christian Engström

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3b. atzīmē, ka ES Sertifikācijas 
marķējuma sistēmai ir jānodrošina 
papildu aizsardzība, kas ir pārāka par 
kolektīvo Kopienas preču zīmju 
nodrošināto aizsardzības līmeni un kuru 
vada Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina nodrošināt ciešu administratīvo 
sadarbību un informācijas apmaiņu starp 
uzraudzības iestādēm, kas nodarbojas ar
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem;

4. aicina nodrošināt ciešu administratīvo 
sadarbību un informācijas apmaiņu starp 
uzraudzības iestādēm un ciešāku sadarbību 
starp muitas dienestiem un tirgus 
uzraudzības iestādēm attiecībā uz
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem; 
šajā saistībā aicina Komisiju darīt vairāk, 
lai uzraudzītu, kā dalībvalstis īsteno tirgus 
uzraudzības noteikumus, it īpaši Regulu 
(EK) Nr. 765/2008, un vajadzības gadījumā 
nekavējoties uzsākt pārkāpuma procedūru;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Christian Engström

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina nodrošināt ciešu administratīvo 
sadarbību un informācijas apmaiņu starp 
uzraudzības iestādēm, kas nodarbojas ar 
intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem;

4. aicina nodrošināt ciešu administratīvo 
sadarbību un informācijas apmaiņu starp 
uzraudzības iestādēm, kas nodarbojas ar 
preču viltojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 24
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina nodrošināt ciešu administratīvo
sadarbību un informācijas apmaiņu starp 
uzraudzības iestādēm, kas nodarbojas ar 

4. aicina nodrošināt ciešāku pārrobežu
sadarbību un informācijas apmaiņu starp 
uzraudzības iestādēm, kas nodarbojas ar 
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intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem; intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem; 

Or. es

Grozījums Nr. 25
Toine Manders

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4a. atzinīgi vērtē Komisijas 2009. gada 
11. septembra paziņojumu par papildu un 
nenormatīvajiem pasākumiem; tomēr 
pauž nožēlu, ka paziņojumā nav ietverti 
tiesību aktu priekšlikumi attiecībā uz 
intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Róża Thun Und Hohenstein

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4b. aicina Komisiju vienkāršot un 
stiprināt sadarbību un informācijas 
apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm, 
kā arī dalībvalstīs un to starpā visos 
jautājumos, kas saistīti ar intelektuālā 
īpašuma tiesību ievērošanu, izveidojot 
vienotu, elastīgu un efektīvu 
koordinācijas platformu; uzskata, ka 
regulāri jāinformē Eiropas Parlamentu 
par šīs sadarbības rezultātiem;

Or. en



AM\806331LV.doc 15/33 PE439.272v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 27
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4c. aicina Komisiju saistībā ar 
pētījumiem, kurus tā ierosinājusi veikt, un 
ziņojumiem, kurus tā paredzējusi 
sagatavot, izpētīt jautājumu par 
autoratlīdzību pareizu sadali, ko veic par 
kolektīvo tiesību pārvaldīšanu atbildīgās 
organizācijas;

Or. el

Grozījums Nr. 28
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju izstrādāt starptautiskus 
pasākumus patērētāju aizsardzības 
uzraudzītājiestāžu sadarbībai ar trešām 
valstīm (saskaņā ar 18. pantu Regulā par 
sadarbību patērētāju aizsardzības jomā), lai 
starptautiskiem viltoto preču izplatītājiem 
varētu vieglāk piemērot sodus;

5. aicina Komisiju izstrādāt starptautiskus 
pasākumus patērētāju aizsardzības 
uzraudzītājiestāžu sadarbībai ar trešām 
valstīm (saskaņā ar 18. pantu Regulā par 
sadarbību patērētāju aizsardzības jomā) un 
pastiprināt sadarbību ar muitas un tirgus 
uzraudzības iestādēm, lai starptautiskiem 
viltoto preču izplatītājiem varētu vieglāk 
piemērot sodus; 

Or. de

Grozījums Nr. 29
Toine Manders

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5a. uzskata, Eiropas tiesiskajā regulējumā 
jārada iespēja ierosināt lietu pret 
autortiesību pārkāpējiem saskaņā ar 
starptautiskajiem līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka attiecībā uz vajadzību 
efektīvi risināt jautājumus saistībā ar 
lieliem viltoto preču daudzumiem, kas no 
trešām valstīm iekļūst iekšējā tirgū, 
Parlaments saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 218. panta 10. punktu 
nekavējoties un pilnībā ir jāinformē par 
visiem posmiem sarunās par Viltošanas 
novēršanas tirdzniecības nolīgumu 
(VNTN); 

6. uzskata, ka attiecībā uz vajadzību 
efektīvi risināt jautājumus saistībā ar 
lieliem viltoto preču daudzumiem, kas no 
trešām valstīm iekļūst iekšējā tirgū, 
Parlaments saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 218. panta 10. punktu 
nekavējoties un pilnībā ir jāinformē par 
visiem posmiem sarunās par Viltošanas 
novēršanas tirdzniecības nolīgumu 
(VNTN); 
šajā saistībā atgādina Parlamenta 
iepriekšējos lēmumus par intelektuālā 
īpašuma pārkāpumu problēmas 
risināšanu, kā nesen nolemts grozītajā 
Pamatdirektīvā par kopējiem 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā 
uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem (2002/21/EK1);

Or. en

                                               
1 OV L 337, 18.12.2009., 37. lpp.
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Grozījums Nr. 31
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka attiecībā uz vajadzību 
efektīvi risināt jautājumus saistībā ar 
lieliem viltoto preču daudzumiem, kas no 
trešām valstīm iekļūst iekšējā tirgū, 
Parlaments saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 218. panta 10. punktu 
nekavējoties un pilnībā ir jāinformē par 
visiem posmiem sarunās par Viltošanas 
novēršanas tirdzniecības nolīgumu 
(VNTN);

6. uzskata, ka attiecībā uz vajadzību 
efektīvi risināt jautājumus saistībā ar 
lieliem viltoto preču daudzumiem, kas no 
trešām valstīm iekļūst iekšējā tirgū, 
Parlaments, nepārkāpjot Eiropas tiesību 
aktus attiecībā uz privātuma aizsardzību,
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties 
un pilnībā ir jāinformē par visiem posmiem 
sarunās par Viltošanas novēršanas 
tirdzniecības nolīgumu (VNTN); konstatē, 
ka sniegtajā informācijā jāietver pilnīgs 
ietekmes novērtējums attiecībā uz šādu 
nolīgumu saistību ar pamattiesībām un 
Eiropas tiesību aktiem attiecībā uz 
privātuma aizsardzību;

Or. 

Grozījums Nr. 32
Toine Manders

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6a. tādēļ aicina Komisiju steidzami 
ierosināt visaptverošu likumdošanas 
stratēģiju, lai līdz 2010. gada beigām 
atrisinātu jautājumus, kas saistīti ar 
visiem intelektuālā īpašuma tiesību 
aspektiem, nolūkā uzlabot to izpildi;

Or. en



PE439.272v01-00 18/33 AM\806331LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 33
Christian Engström

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina ierosināt proporcionālus 
pasākumus, lai iekšējā tirgū efektīvi un 
sekmīgi apkarotu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu negatīvo ietekmi 
digitālajā vidē (pirātismu), un aicina 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt iespēju 
piemērot atbilstīgas kompensācijas 
alternatīvās sistēmas (piemēram, vienotas 
likmes licences);

7. aicina Komisiju sagatavot ziņojumu par 
Direktīvas 2004/48/EK piemērošanu, 
ietverot veikto pasākumu efektivitātes un 
to atbilstības pamattiesībām novērtējumu, 
kā arī par direktīvas ietekmi uz 
jauninājumu ieviešanu un informācijas 
sabiedrības attīstību saskaņā ar minētās 
direktīvas 18. panta 1. punktu, un 
vajadzības gadījumā ierosināt grozījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 34
María Muñiz De Urquiza

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina ierosināt proporcionālus 
pasākumus, lai iekšējā tirgū efektīvi un 
sekmīgi apkarotu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu negatīvo ietekmi 
digitālajā vidē (pirātismu), un aicina 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt iespēju 
piemērot atbilstīgas kompensācijas 
alternatīvās sistēmas (piemēram, vienotas 
likmes licences);

7. aicina ierosināt proporcionālus 
pasākumus, lai iekšējā tirgū efektīvi un 
sekmīgi apkarotu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu negatīvo ietekmi 
digitālajā vidē;

Or. es
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Grozījums Nr. 35
Róża Thun Und Hohenstein

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina ierosināt proporcionālus 
pasākumus, lai iekšējā tirgū efektīvi un 
sekmīgi apkarotu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu negatīvo ietekmi 
digitālajā vidē (pirātismu), un aicina 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt iespēju 
piemērot atbilstīgas kompensācijas 
alternatīvās sistēmas (piemēram, vienotas 
likmes licences);

7. aicina ierosināt proporcionālus 
pasākumus, lai iekšējā tirgū efektīvi un 
sekmīgi apkarotu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu negatīvo ietekmi 
digitālajā vidē (pirātismu), un aicina 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt iespēju 
piemērot atbilstīgas kompensācijas 
alternatīvās sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Toine Manders

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina ierosināt proporcionālus 
pasākumus, lai iekšējā tirgū efektīvi un 
sekmīgi apkarotu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu negatīvo ietekmi 
digitālajā vidē (pirātismu), un aicina 
Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt iespēju
piemērot atbilstīgas kompensācijas 
alternatīvās sistēmas (piemēram, vienotas 
likmes licences);

7. aicina ierosināt proporcionālus 
pasākumus, lai iekšējā tirgū efektīvi un 
sekmīgi apkarotu intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu negatīvo ietekmi 
digitālajā vidē (autortiesību pārkāpumus), 
un aicina Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt iespēju 
piemērot atbilstīgas kompensācijas 
alternatīvās sistēmas (piemēram, vienotas 
likmes licences);

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. 
Pieņemot šo tekstu, tajā jāveic visas 
atbilstošās izmaiņas.)

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Toine Manders

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7a. neatbalsta Komisijas viedokli, ka ES 
civilās aizsardzības sistēmas ir efektīvas 
un saskaņotas, lai iekšējais tirgus spētu 
pienācīgi darboties; uzskata, ka Eiropas 
tiesiskajā regulējumā jārada iespēja 
ierosināt procedūru pret intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpējiem, un atgādina 
Komisijai, ka ziņojums par Direktīvas 
2004/48/EK piemērošanu ir būtiska šo 
prasību apstiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7b. uzskata, ka, ņemot vērā vajadzību 
efektīvi risināt jautājumu saistībā ar 
lieliem viltoto preču daudzumiem, kas tiek 
iepludinātas iekšējā tirgū, ir steidzami 
jārod iespēja, pamatojoties uz ES Muitas 
regulu, aizturēt un izņemt šīs preces no 
tirgus jebkurā ārējo robežu šķērsošanas 
punktā, neņemot vērā, kurā valstī tās tika 
ievestas; uzsver, ka tādēļ ir steidzami 
jāievieš vienots ES patents, nodrošinot 
pastāvīgu aizsardzību visā ES; turklāt 
uzsver, ka Kopienas preču zīmju 
izmantošana nodrošina šādu 
nepārtrauktu aizsardzību visā ES un 
attiecīgi ļauj efektīvi aizturēt šādas preces 
uz visām ES ārējām robežām; uzskata, ka 
tādējādi ir svarīgi, lai Kopienas preču 
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zīmju izmantošanai netiktu likti šķēršļi, 
ieviešot jaunas prasības, saskaņā ar 
kurām Kopienas preču zīme būs atkarīga 
no tā, cik efektīvi to izmanto dažādas 
dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 39
Rafał Trzaskowski

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7c. norāda, ka datu aizsardzību var 
uzskatīt par šķērsli cīņā pret autortiesību 
pārkāpumiem tiešsaistes vidē, izraisot 
jautājumus par to, vai tiesību akti datu 
aizsardzības jomā ir saskaņā ar tiesību 
aktiem par autortiesību ieviešanu 
tiešsaistes vidē, un aicina Komisiju 
apspriesties par šo tēmu un izanalizēt, kā 
panākt vislabāko līdzsvaru atsevišķu 
pilsoņu un mākslinieku un izgudrotāju 
intelektuālā īpašuma tiesību starpā; 

Or. en

Grozījums Nr. 40
Rafał Trzaskowski

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7d. atzinīgi vērtē Komisijas pieeju nolūkā 
veicināt dialogu ieinteresēto personu 
starpā, ar mērķi panākt kopīgu 
vienošanos par brīvprātīgiem 
pasākumiem, lai pastāvošā tiesiskā 
regulējuma ietvaros mazinātu viltojumus 
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un pirātismu; 

Or. en

Grozījums Nr. 41
Rafał Trzaskowski

Atzinuma projekts
7.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7e. mudina Komisiju un ieinteresētās 
personas turpināt patlaban notiekošos 
dialogus un apņēmīgi censties panākt 
vienošanos par brīvprātīgiem praktiskiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir mazināt 
viltošanu un pirātismu iekšējā tirgū, 
tostarp arī tiešsaistes vidē; 

Or. en

Grozījums Nr. 42
Rafał Trzaskowski

Atzinuma projekts
7.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7f. aicina Komisiju pārskatīt situāciju un 
iesniegt tiesību aktu priekšlikumu, ja 
ieinteresētās personas dialogos nespēj 
panākt kopīgu vienošanos; 

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt problēmas 
saistībā ar viltoto preču uzglabāšanu un 
iznīcināšanu lielos daudzumos un 
atvieglināt to otrreizēju izmantošanu 
bezpeļņas organizāciju vajadzībām.

svītrots

Or. el

Grozījums Nr. 44
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt problēmas 
saistībā ar viltoto preču uzglabāšanu un 
iznīcināšanu lielos daudzumos un 
atvieglināt to otrreizēju izmantošanu 
bezpeļņas organizāciju vajadzībām.

8. aicina Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt problēmas 
saistībā ar viltoto preču uzglabāšanu un 
iznīcināšanu lielos daudzumos un 
vienkāršot spēkā esošos noteikumus 
attiecībā uz viltoto preču otrreizēju 
izmantošanu bezpeļņas organizāciju 
vajadzībām, saņemot tiesību īpašnieku 
piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Cornelis de Jong

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt problēmas 
saistībā ar viltoto preču uzglabāšanu un 
iznīcināšanu lielos daudzumos un 

8. aicina Eiropas Viltošanas un pirātisma 
novērošanas centru izanalizēt problēmas 
saistībā ar viltoto preču uzglabāšanu un 
iznīcināšanu lielos daudzumos un 
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atvieglināt to otrreizēju izmantošanu 
bezpeļņas organizāciju vajadzībām.

atvieglināt to otrreizēju izmantošanu 
bezpeļņas organizāciju vajadzībām 
sociālos nolūkos.

Or. nl

Grozījums Nr. 46
Toine Manders

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8a. uzsver vajadzību rīkot kampaņu, lai 
Eiropas, dalībvalstu un vietējā līmenī 
palielinātu informētību par viltoto preču 
radīto apdraudējumu patērētāju veselībai 
un drošībai, kā arī par viltošanas un 
pirātisma nelabvēlīgo ietekmi uz 
ekonomiku un sabiedrību; uzsver 
vajadzību izglītot Eiropas patērētājus, it 
īpaši jauniešus, ka intelektuālā īpašuma 
tiesības attiecas uz kāda īpašumu, un 
tādējādi tās nedrīkst pārkāpt nekādā 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8b. norāda, ka intelektuālā īpašuma 
tiesības ir vissvarīgākais MVU pieejamais 
instruments to konkurētspējas 
palielināšanai; tomēr pauž bažas, ka 
intelektuālā īpašuma tiesību šķietamā 
neievērošana, apvienojumā ar 
intelektuālā īpašuma tiesību 
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nodrošināšanas izmaksām un sarežģītību, 
kas bieži attur MVU izmantot piedāvāto 
aizsardzību; tādēļ mudina Komisiju un 
dalībvalstis apsvērt iespējamos kopīgos 
pasākumus, lai palīdzētu MVU aizsargāt 
sava intelektuālā īpašuma tiesības; aicina 
Komisiju izvērtēt, cik lietderīgi ir , ja 
šādas iniciatīvas izstrādā ES Viltošanas 
un pirātisma novērošanas centrs; 

Or. en

Grozījums Nr. 48
Malcolm Harbour

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8c. atkārtoti apstiprina CE marķējuma 
nozīmi viltošanas apkarošanā; atgādina, 
ka ar „preču paketi” ražotājiem un 
importētājiem tiek uzliktas saistības, ka 
viņi būs juridiski atbildīgi un tādējādi tiks 
saukti pie atbildības, ja ļaunprātīgi 
izmantos CE marķējumu; aicina Komisiju 
ņemt vērā šos noteikumus, apsverot 
jaunus priekšlikumus par tiesiskā 
regulējuma pastiprināšanu autortiesību 
pārkāpumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8d. aicina rīkot mērķtiecīgākas un jaunas 
uz plašsaziņas līdzekļiem vērstas 
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sabiedrības informētības veicināšanas 
kampaņas, kuru mērķis būtu dot iespēju 
patērētājiem cīnīties ar preču viltojumiem, 
it īpaši iemācot viņiem atpazīt viltotas 
preces; 

Or. en

Grozījums Nr. 50
Toine Manders

Atzinuma projekts
8.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8e. tādēļ aicina Komisiju izdarīt spiedienu 
uz nozari, lūdzot izstrādāt vēl vairāk 
maksājumu atvieglojumu, lai Eiropas 
patērētājiem būtu vieglāk iegādāties 
likumīgi piedāvāto saturu, tādējādi 
veicinot likumīgu lejupielādi Eiropas 
Savienībā; 

Or. en

Grozījums Nr. 51
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8f. atzīst, ka ir jāizmanto dalībvalstu 
pašreizējās institucionālās struktūras, lai 
apkarotu preču viltošanu, un tādējādi 
aicina valsts patentu biroju vai citus 
intelektuālā īpašuma birojus nodrošināt 
lielāku atbalstu un apmācīt mazos un 
vidējos uzņēmumus, kā arī sabiedrību;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8g. uzsver, ka, lai rastu piemērotus 
risinājumus intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu novēršanai iekšējā tirgū, ir 
jāapkopo neatkarīga, uzticama un 
salīdzināma informācija par dažādu 
intelektuālā īpašuma pārkāpumu 
cēloņiem, sekām, ietekmi un apjomu un to 
ietekmi uz patērētājiem un iekšējā tirgus 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8h. aicina novērošanas centru pilnveidot 
un veicināt paraugpraksi ne vien ES, bet 
arī starptautiskos forumos (Pasaules 
Intelektuālā īpašuma organizācija, 
Pasaules Tirdzniecības organizācija u.c.);

Or. en

Grozījums Nr. 54
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.i punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

8i. pieprasa aktīvāk iesaistīt Parlamentu 
un sabiedrību, izstrādājot turpmākus 
pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu novēršanai; šajā saistībā 
pārmet informācijas trūkumu attiecībā uz 
Komisijas un novērošanas centra 
izveidoto ieinteresēto personu darba 
grupu panākumiem; tādēļ aicina izveidot 
parlamentāru platformu ieinteresēto 
personu darba grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8j. atzīmē, ka tiesībaizsardzības un datu 
aizsardzības iestāde, Eiropola un 
EUROJUST pārstāvji, akadēmiskās 
aprindas, tieslietu speciālisti un pilsoniskā 
sabiedrība ir vairāk jāiesaista Komisijas 
darbā, kas saistīts ar intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpumu apkarošanu; tādējādi 
aicina minētos pārstāvjus iesaistīt 
ieinteresēto personu darba grupās;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.k punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

8k. ar nepacietību gaida Komisijas 
paziņojumu par IĪT piemērošanas 
direktīvas transponēšanu dalībvalstīs un 
ir gatava apspriest iespējas, kā uzlabot 
iesaistīto pušu juridisko pārliecību;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.l punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8l. aicina Komisiju, ņemot vērā digitālās 
vides straujo attīstību, ātrāk pielāgot 
spēkā esošos noteikumus, kas attiecas uz 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
apkarošanu, izmaiņām tirgū un 
tehnoloģijās;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.m punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8m. norāda, ka lielākais izaicinājums 
attiecībā uz iekšējo tirgu ir intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumu apkarošana 
uz ES ārējām robežām un trešās valstīs; 
šajā saistībā aicina Komisiju izveidot 
vairāk palīdzības dienestu intelektuālā 
īpašuma jautājumos trešās valstīs (jo īpaši 
Indijā un Krievijā), lai palīdzētu Eiropas 
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uzņēmējiem aktīvāk nodrošināt viņu 
intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, 
apkarot intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumus trešās valstīs, un novērst 
šādās trešās valstīs ražotu viltotu preču 
iekļūšanu iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.n punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8n. aicina Komisiju sagatavot atjauninātu 
ES stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību 
jomā, kurā ierosināti samērīgi pasākumi, 
lai efektīvi un sekmīgi apkarotu 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.o punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8o. aicina novērošanas centru izvērtēt 
jautājumu par digitālā satura 
daudzteritoriālajām licencēm, lai 
turpinātu pilnveidot digitālā satura 
likumīgu piedāvājumu;

Or. en



AM\806331LV.doc 31/33 PE439.272v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 61
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.p punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8p. aicina dalībvalstis un Komisiju ieviest 
efektīvu tirgus uzraudzības mehānismu, it 
īpaši agrīnās brīdināšanas sistēmu par 
viltotām precēm, tādējādi ļaujot šīs preces 
ātri izņemt no apgrozības visā Eiropas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.q punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8q. aicina dalībvalstis un Komisiju 
paplašināt sadarbību Iekšējā tirgus 
saskaņošanas biroja un dalībvalstu 
intelektuālā īpašuma biroju starpā, 
ietverot arī intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu apkarošanas jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.r punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8r. aicina Komisiju noteikt MVU īpašās 
problēmas un vajadzības, lai izstrādātu 
īpašus pasākumus nolūkā palīdzēt MVU 
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cīņā ar intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem un ļaut MVU labāk 
aizsargāt sevi gan ES, gan trešās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.s punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8s. aicina Komisiju organizēt novērošanas 
centra darbu tā, lai būtu iespējams 
izveidot visaptverošāku viedokli par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
ekonomiskajiem, sociālajiem un 
sabiedriskajiem aspektiem, tostarp 
netiešajām valsts budžeta izmaksām, 
piemēram, nodokļu zaudējumi un darba 
vietu samazināšanās Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.t punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8t. uzsver, ka efektīvas cīņas ar 
intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem priekšnosacījums ir iespēja 
saskaņā ar ES muitas noteikumiem 
aizturēt no trešām valstīm ievestās viltotās 
preces uz ES ārējām robežām; atgādina, 
ka to var nodrošināt tikai tad, ja 
intelektuālā īpašuma tiesības ir 
aizsargātas visā ES teritorijā, un preces 
var aizturēt uz visām ārējām robežām, 
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neatkarīgi no tā, kurā valstī tās ieved; 
atgādina, ka tādējādi ES patenta 
izveidošanai ir ļoti liela nozīme cīņā pret 
viltošanu; uzsver arī, ka nedrīkst vājināt 
Kopienas preču zīmi, pieprasot, lai tā tiktu 
izmantota vairāk nekā vienā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Zuzana Roithová

Atzinuma projekts
8.u punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8u. aicina Komisiju noteikt trūkumus 
pašreizējā tiesiskajā regulējumā attiecībā 
uz intelektuālā īpašuma tiesību 
ievērošanu nolūkā stiprināt un precizēt 
spēkā esošo regulējumu, tostarp 
noskaidrot saistību starp intelektuālā 
īpašuma tiesību ievērošanu un datu 
aizsardzību;

Or. en


