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Grozījums Nr. 14
Matteo Salvini

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) Eiropas ražošanas sistēmai, cita starpā 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
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.

Or. it

Grozījums Nr. 15
Zuzana Roithová

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. Turklāt tās 
sekmē inovāciju un veicina patērētāju 
piekļuvi zināšanām un informācijai.

Or. en

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma tiesībām būtu jāgarantē ideju radītājiem taisnīga atlīdzība par viņu 
ieguldījumu, vienlaikus nodrošinot plašas sabiedrības piekļuvi informācijai un zināšanām.
Lai Eiropas Savienība varētu kļūt par zināšanu ekonomiku, tai ir nepieciešama līdzsvarota 
sistēma. Pārmērīga aizsardzība un neproporcionāla piemērošana var radīt nelīdzsvarotību, 
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kas kaitētu patērētājiem un iedzīvotājiem. Eiropas Savienībai ir jāapzinās intelektuālā 
īpašuma tiesību dubultais uzdevums.

Grozījums Nr. 16
Matteo Salvini

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. 
Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, 
ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī. Tādēļ 
būtu jāuzsver, cik svarīgi ir veicināt 
dalībvalstu muitas iestāžu savstarpējo 
sadarbību un informācijas apmaiņu. 

Or. it

Grozījums Nr. 17
Regina Bastos

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. 
Tādēļ, lai veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, 
ir vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
darbības Eiropas un pasaules līmenī, un ir 
jāpastiprina pasākumi jutīgajās veselības 
aizsardzības un preču nekaitīguma jomās, 
jo īpaši attiecībā uz zālēm un pārtikas 
precēm.
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Or. pt

Pamatojums

Zāļu un pārtikas produktu viltojumi ne tikai rada zaudējumus Eiropas uzņēmumiem, bet arī 
apdraud Eiropas patērētāju dzīvību un var pat izraisīt nāvi. Tādēļ būtu jāpastiprina pasākumi 
šajās jomās.

Grozījums Nr. 18
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Komisijai kopā ar Iekšējā tirgus 
saskaņošanas biroju un dalībvalstīm ir 
izvērsti jāizvērtē kaitējums, ko 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, ir radījuši 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi, 
lai tādējādi varētu rast labākos 
risinājumus, kas atbilst konkrētām 
vajadzībām.

Or. pt

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi būtiski kaitē inovācijas centieniem, nelabvēlīgi 
ietekmē nodarbinātību un rada nopietnas problēmas uzņēmumiem, jo īpaši MVU, tādēļ ir 
jārod labākie risinājumi, kas būtu piemēroti šīm vajadzībām un problēmām.

Grozījums Nr. 19
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Lai sekmētu un racionalizētu piekļuvi 
visai vajadzīgajai informācijai par 
intelektuālā īpašuma pārkāpumiem, 
dalībvalstīm ir jāizmanto ar Pakalpojumu 
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direktīvu izveidotā vienota kontaktpunktu 
sistēma.

Or. pt

Pamatojums

Vienotas kontaktpunktu sistēmas izmantošana ļauj novērst lieku birokrātiju un racionalizēt 
līdzekļu izmantošanu un līdz ar to palīdz samazināt uzņēmumu izdevumus.

Grozījums Nr. 20
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas Parlaments savā 2010. gada 
22. septembra rezolūcijā par intelektuālā 
īpašuma tiesību piemērošanu iekšējā tirgū 
aicināja dalībvalstis un Komisiju paplašināt 
sadarbību starp Biroju un valstu 
intelektuālā īpašuma birojiem, tajā 
iekļaujot arī jautājumus par intelektuāla 
īpašuma tiesību pārkāpumu apkarošanu.

(10) Eiropas Parlaments savā 2010. gada 
22. septembra rezolūcijā par intelektuālā 
īpašuma tiesību piemērošanu iekšējā tirgū 
aicināja dalībvalstis un Komisiju paplašināt 
sadarbību starp Biroju un valstu 
intelektuālā īpašuma birojiem, tajā 
iekļaujot arī jautājumus par intelektuāla 
īpašuma tiesību pārkāpumu apkarošanu; 
turklāt ierosina, ka Novērošanas centram 
sīki jāanalizē tiešsaistes datu zādzības 
problēma un jāiesniedz priekšlikumi par 
pasākumiem minētās parādības 
izskaušanai.

Or. pt

Pamatojums

Ar katru dienu pieaug internetā veiktas rūpnieciskās spiegošanas un rūpnieciskā īpašuma 
datu zādzību gadījumu skaits.

Grozījums Nr. 21
Regina Bastos

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

(10a) Lai palīdzētu Eiropas uzņēmumiem 
panākt intelektuālā īpašuma tiesību 
ievērošanu trešās valstīs un uzlabotu 
iestāžu darbību, apkarojot viltojumu 
ievešanu Eiropas tirgū, būs jānodrošina 
Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja un 
Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) 
cieša sadarbība.

Or. pt

Pamatojums

Lai pienācīgi risinātu intelektuālā īpašuma tiesību jautājumu iekšējā tirgū, ir svarīgi ņemt 
vērā ne tikai situāciju Savienības teritorijā, bet arī situāciju kaimiņvalstīs un trešās valstīs; 
tādējādi šajā jomā liela nozīme ir Eiropas Ārējās darbības dienestam. 

Grozījums Nr. 22
Rolandas Paksas

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, kas nodrošinātu piemērotu un 
ilgtspējīgu infrastruktūru šo Novērošanas 
centra uzdevumu izpildei, lai tas varētu 
kļūt par Savienības kontaktpunktu un 
starptautisku labas prakses centru.

Or. lt

Grozījums Nr. 23
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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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, privātā sektora un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, 
nodrošinot tādu vajadzīgu, objektīvu, 
salīdzināmu un ticamu 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 sekām. 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. 24
Bernadette Vergnaud

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 

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
privātā sektora pārstāvji, t.i., pārstāvji no 
tiesību īpašnieku, interneta pakalpojumu
sniedzēju un patērētāju apvienību vidus. 
Turklāt jānodrošina arī pienācīga mazo un 
vidējo uzņēmumu pārstāvība.
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jānodrošina arī pienācīga patērētāju, kā arī
mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvība.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Rolandas Paksas

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, arī aktīvi iesaistot 
pārstāvjus no dažādām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, tostarp darba 
devēju organizācijām, arodbiedrībām, 
autortiesību aģentūrām un patērētāju 
apvienībām. Turklāt būtu jānodrošina, ka 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiek 
sniegta informācija par viņu tiesībām un 
konkrēta palīdzība.

Or. lt

Grozījums Nr. 26
Zuzana Roithová

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 

(18) Novērošanas centra veidošanā savas 
darbības kontekstā Birojam jāiesaista 
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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.

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 
vienlīdzīga patērētāju, pilsoniskās 
sabiedrības un mazo un vidējo uzņēmumu, 
kā arī datu aizsardzības iestāžu pārstāvība.

Or. en

Pamatojums

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Grozījums Nr. 27
Regina Bastos

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 
sekām, īstenojot un papildinot izpratnes 
veicināšanas kampaņas par viltojumu 
radīto risku patērētāju veselībai un 
drošībai, kā arī viltošanas un pirātisma 
nelabvēlīgo ietekmi uz ekonomiku un 
sabiedrību;

Or. pt
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Pamatojums

Ņemot vērā viltošanas un pirātisma nelabvēlīgo ietekmi uz sabiedrību un valsts ekonomiku, ir 
jārīko kampaņas, ar kurām veicinātu iedzīvotāju, jo īpaši gados jauno Eiropas patērētāju, 
izpratni par autortiesību vērtību, kā arī par pirātisma un viltošanas radīto kaitējumu 
nodarbinātībai un izaugsmei un no tā izrietošo nepieciešamību ievērot intelektuālā īpašuma 
tiesības.

Grozījums Nr. 28
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nodrošināt līdzekļus, kas paredzēti 
pilsoņu informēšanai par intelektuālā 
īpašuma tiesībām, lai īstenotu ne tikai 
tiesību ievērošanas kontroli, bet arī 
izpratnes veicināšanu, piemēram, 
iekļaujot attiecīgu informāciju plašai 
sabiedrībai pieejamās videospēlēs, kas 
ļautu tai ātri, tieši un plaši sasniegt 
iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus;

Or. nl

Grozījums Nr. 29
Bernadette Vergnaud

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, 
tostarp uzraudzības un izsekošanas 
sistēmām, ievērojot pamattiesības un 
pamatbrīvības atbilstīgi 1. panta 3.a 
punktam Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvā 
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2002/21/EK par kopējiem 
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā 
uz elektronisko komunikāciju tīkliem un 
pakalpojumiem (pamatdirektīva)1 un 
1. panta 3. punktam Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2002. gada 7. marta 
Direktīvā 2002/22/EK par universālo 
pakalpojumu un lietotāju tiesībām 
attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem (universālā 
pakalpojuma direktīva)2;
____________________

1 OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.
2 OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Zuzana Roithová

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, 
tostarp uzraudzības un izsekošanas 
sistēmām, atbilstīgi Savienības tiesību 
aktiem elektroniskās komercijas un datu 
aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) sekmēt starptautisko sadarbību ar 
intelektuālā īpašuma birojiem trešās valstīs, 
lai izstrādātu stratēģijas un pilnveidotu 
metodes, prasmes un aprīkojumu 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai.

h) sekmēt starptautisko sadarbību ar 
intelektuālā īpašuma birojiem trešās valstīs 
un kompetentajām starptautiskajām 
organizācijām, lai izstrādātu stratēģijas un 
pilnveidotu metodes, prasmes un 
aprīkojumu intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Vairākas starptautiskas organizācijas ir vai nu īpaši pievērsušās intelektuālā īpašuma 
tiesībām, piemēram, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija, vai arī risina ar 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem saistītus jautājumus, piemēram, Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācija vai Pasaules Tirdzniecības organizācija. Tā kā šīs 
organizācijas arī veic pētījumus par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu izcelsmi, 
izplatību un novēršanu, tās būtu jāiesaista sadarbības iniciatīvās.

Grozījums Nr. 32
Bernadette Vergnaud

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 vajadzīgus, 
objektīvus, salīdzināmus un ticamus 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, kā arī patērētāju aizsardzībā 
un drošībā;

Or. fr



PE474.065v01-00 14/20 AM\881189LV.doc

LV

Grozījums Nr. 33
Regina Bastos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) iesniedz Direktīvā 2004/48/EK — par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
iekšējā tirgū — paredzēto pasākumu 
novērtējumu attiecībā uz tiesību 
aizsardzību un to ietekmi uz patērētāju 
tiesībām;

Or. pt

Pamatojums

Lai varētu izveidot skaidru tiesību aktu īstenošanas sistēmu, ir jāizvērtē šo tiesību aktu 
īstenošana.

Grozījums Nr. 34
Bernadette Vergnaud

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 sekām, organizē 
konferences, koordinē tiešsaistes un 
nesaistes informācijas kampaņas, 
pasākumus un sanāksmes Eiropas un 
starptautiskā līmenī, ņemot vērā 
ierobežotos finanšu resursus un 
cilvēkresursus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 35
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) organizē ekspertu ad hoc sanāksmes, lai 
atbalstītu šajā regulā noteiktā darba 
veikšanu;

i) organizē ekspertu un visu ieinteresēto 
personu pārstāvju ad hoc sanāksmes, lai 
atbalstītu šajā regulā noteiktā darba 
veikšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Hans-Peter Mayer

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;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 37
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pa) izvērtēt intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanas pasākumu ietekmi uz 
inovāciju un informācijas sabiedrības 
pakalpojumu attīstību, kā tas skaidri 
paredzēts Direktīvā 2004/48/EK;
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Or. en

Pamatojums

Direktīvā par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (Direktīva 2004/48/EK) skaidri 
paredzēts veikt padziļinātu novērtējumu par direktīvas ietekmi uz inovāciju. Tomēr Komisija 
šādu novērtējumu vēl nav iesniegusi, lai gan tā uzņēmusies veikt pašreizējās direktīvas 
pārskatīšanu, neievērojot šo saistošo pienākumu.

Grozījums Nr. 38
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pb) izvērtē, kā patērētājus ietekmē tas, ka 
nav izveidots vienotais digitālais tirgus 
tiešsaistes saturam.

Or. en

Pamatojums

Novērošanas centram būtu jāizvērtē ietekme uz patērētājiem un kaitējums, ko tiem rada tas, 
ka nav izveidots vienotais digitālais tirgus tiešsaistes saturam.

Grozījums Nr. 39
Hans-Peter Mayer

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, privātā sektora pārstāvjus, kā 
arī patērētāju apvienību un mazo un 
vidējo uzņēmumu pārstāvjus.
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Or. de

Grozījums Nr. 40
Bernadette Vergnaud

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 privātā sektora un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Bernadette Vergnaud

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 tautsaimniecības nozares, 
kuras skar intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumi, kā arī pilsonisko sabiedrību, jo 
īpaši patērētāju apvienības.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Hans-Peter Mayer
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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.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 43
Zuzana Roithová

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 vienlīdzīga
patērētāju organizāciju, pilsoniskās 
sabiedrības un mazo un vidējo uzņēmumu, 
kā arī datu aizsardzības iestāžu pārstāvība.

Or. en

Pamatojums

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Grozījums Nr. 44
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija nosūta novērtējuma ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, un 
saistībā ar novērtējuma ziņojumu veic 
plašu apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām.

4. Komisija nosūta novērtējuma ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, un 
saistībā ar novērtējuma ziņojumu veic 
plašu apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām.

Or. lt

Grozījums Nr. 46
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija nosūta novērtējuma ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei, un 
saistībā ar novērtējuma ziņojumu veic 
plašu apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām.

4. Komisija nosūta novērtējuma ziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, un 
saistībā ar novērtējuma ziņojumu veic 
plašu apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām.

Or. lt



PE474.065v01-00 20/20 AM\881189LV.doc

LV


