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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centrs (Novērošanas centrs), kas izveidots 
2009. gadā pēc Padomes un Komisijas iniciatīvas, lai mazinātu aizvien augošo tirdzniecību ar 
viltotām un pirātiski ražotām precēm, ir kļuvis par specializētu zināšanu centru tādas 
informācijas un datu vākšanai, uzraudzībai un apkopošanai, kuri saistīti ar intelektuālā 
īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumiem, un kļuvis par vietu, kur valstu iestāžu un ieinteresēto 
personu pārstāvjiem dalīties idejās par labāko praksi, lai pilnveidotu IĪT piemērošanas 
stratēģijas. Tālāk attīstot Novērošanas centra koncepciju, Padome1 tā kompetenci papildināja 
ar jauniem pienākumiem par tādu ES mācību programmu īstenošanu, kas paredzētas 
viltošanas un pirātisma apkarošanā iesaistītajiem partneriem, savukārt Eiropas Parlaments2

prasīja apkopot zinātnisko pētījumu datus par viltošanu un IĪT reglamentēšanu. Visbeidzot, 
ņemot vērā Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta pasūtīto pētījumu3, tika ieteikts 
Novērošanas centru veidot par vienotu kontaktpunktu Komisijā ārējiem partneriem un par 
starptautisku paraugprakses noteikšanas un izplatīšanas centru.

Lai pareizi turpinātu to uzdevumu izpildi, kuri Novērošanas centram uzticēti kopš šā projekta 
sākšanas 2009. gadā, un turpmāk pilnveidotu tā darbību, tiek uzskatīts, ka jāmaina tā 
pašreizējais statuss, ieviešot ilgtspējīgas pārmaiņas attiecībā uz infrastruktūru, 
cilvēkresursiem, IT un, pats galvenais, attiecībā uz nepieciešamajām specializētajām 
zināšanām. Šo pārmaiņu dēļ būs vajadzīgi ievērojami finanšu resursi.

Eiropas Komisijas priekšlikumā ierosināts Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (ITSB) uzticēt 
uzdevumus, ko patlaban veic Novērošanas centrs. Pēc tam, kad Komisija bija veikusi 
ietekmes novērtēšanu, un saņemot visu iesaistīto ieinteresēto personu atbalstu4, tika secināts, 
ka Novērošanas centra nodošana ITSB būtu pareizs risinājums, īpaši ņemot vērā, ka ITSB 
rīcībā ir atbilstoši finanšu resursi un zināšanas, ar kurām var veikt nesen papildinātos 
Novērošanas centra uzdevumus un darbības.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu uzticēt ITS birojam 
Novērošanas centra uzdevumus, lai labāk tiktu īstenoti centram uzticētie pienākumi. Ņemot 
vērā, ka aizvien paplašinās viltotu un pirātiski ražotu preču tirdzniecība, rezultātā mazinās ES 
uzņēmumu ieinteresētība attīstīt jauninājumus un bieži sarūk darba vietu skaits, šķiet, ka 
pareizi ir nostiprināt saskaņotas politiskās nostādnes šajā jomā. Turklāt atzinuma sagatavotājs 
vēlas uzsvērt, ka atsevišķu kategoriju preču (piemēram, zāļu, rotaļlietu, automobiļu rezerves 
daļu, mājsaimniecības iekārtu utt.) viltošana apdraud cilvēku veselību un tās rezultātā būtiski 
pasliktinās patērētāju aizsardzība, kas ir viens no galvenajiem Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas darbības virzieniem. Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir 
pietiekams pamats informēt sabiedrību un padarīt to zinošāku par iespējamiem draudiem un 

                                               
1 Padomes 2010. gada 1. marta rezolūcija par intelektuālā īpašuma tiesību stingrāku piemērošanu iekšējā 

tirgū.
2 Eiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra rezolūcija.
3 „Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries”, 2010. gada 

novembris.
4 Netika organizēta parastā apspriešanās, jo priekšlikums ieguva plašu atbalstu no visām ieinteresētajām 

pusēm dažādos forumos (Apspriede par preču viltošanu (2010); Eiropas IĪ sammits 2010. gada 
decembrī Briselē).
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sekām, ko var radīt straujais preču viltošanas un pirātisma pieaugums, kāds novērots pēdējos 
gados. Jāuzsver, ka arī MVU nākas plaši saskarties ar viltošanas radītajām problēmām. 

Visi iepriekš minētie aspekti nopietni apdraud pareizu iekšējā tirgus darbību. Arī dalībvalstīm 
viltošana un pirātisms rada ievērojamus nodokļu ieņēmumu zaudējumus. 

Ņemot vērā visu minēto, atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē ideju uzticēt ITSB ar 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību saistītos uzdevumus un sapulcēt publiskā un privātā 
sektora pārstāvjus Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centrā. Atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka iesniegtais priekšlikums ir izmaksu ziņā efektīvs un, to īstenojot, Novērošanas 
centrs varētu iespējami drīz iegūt nepieciešamās speciālās zināšanas, resursus un finansējumu. 
Tomēr, pēc atzinuma sagatavotāja domām, svarīgi ir uzsvērt — jebkurā gadījumā ir 
jānodrošina iespēja izmantot finanšu resursus, kas nepieciešami Novērošanas centra 
uzdevumu izpildei.

Runājot konkrētāk, atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka svarīgi ir garantēt ITSB savāktās, 
analizētās un izplatītās informācijas atbilstību daudzajiem kritērijiem par datu pilnīgumu un 
kvalitāti. Turklāt, pēc atzinuma sagatavotāja domām, izšķiroša nozīme ir tam, ka ITSB veiktās 
darbības, jo īpaši attiecībā uz Novērošanas centra sanāksmēm, notiktu saskaņā ar stabiliem 
pārredzamības principiem. Visbeidzot, paredzot jaunas ITSB darbības, būtu jāņem vērā, ka 
dažādās dalībvalstīs jau ir ieviestas vairākas stratēģijas par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumu novēršanu.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 
Savienības ekonomiku, īpaši tāpēc, ka tas 
negatīvi ietekmē mazo un vidējo 
uzņēmumu konkurētspēju. Turklāt straujš 
tādu viltotu preču pieaugums, kuras
Savienības patērētāji izmanto ikdienā, 
apdraud viņu veselību un drošību. Tādēļ, 
lai veiksmīgi cīnītos ar šo parādību, ir 
vajadzīgas efektīvas, tūlītējas un vienotas 
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darbības Eiropas un pasaules līmenī.

Or. en

Pamatojums

Maziem un vidējiem uzņēmumiem Savienības tautsaimniecībā ir sevišķa nozīme, tāpēc ir vērts 
īpaši norādīt uz negatīvajām sekām, kādas rada intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi. 
Turklāt viltošana skar ne tikai luksuspreces, bet tā aizvien vairāk aptver arī preces, ko 
patērētāji izmanto ikdienā (personīgās higiēnas līdzekļus, automobiļu rezerves daļas, 
mājsaimniecības iekārtas utt.), tāpēc svarīgi ir uzsvērt patērētāju drošības un veselības 
apdraudējumu.

Grozījums Nr. 2

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 tas pauda vēlmi, ka Novērošanas 
centram vajadzētu cita starpā apkopot 
zinātniskos pētījumus par preču viltošanu 
un intelektuālā īpašuma tiesību 
regulējumu.

Or. en

Pamatojums

Zinātniskās inovācijas ieguldījums Eiropas tautsaimniecībā ir nozīmīgs; tāpēc īpaši svarīgi ir 
nodrošināt zinātnisko pētījumu apkopošanu. 

Grozījums Nr. 3

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



PE470.071v01-00 6/11 PA\875829LV.doc

LV

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, mērogu, vērtību un ietekmi, kas 
attiecas uz tiesībām, kuras aizsargā Eiropas 
Savienības tiesību akti vai dalībvalstu 
tiesību akti, tostarp rūpnieciskā īpašuma 
tiesībām, autortiesībām un blakustiesībām;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka pamatoti ir paplašināt kritēriju klāstu, lai tādējādi iegūtu skaidrāku pārskatu par 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu smagumu.

Grozījums Nr. 4

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, kā arī popularizēt šo 
aprīkojumu;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka lietderīgi ir ne tikai nodrošināt tehniskā aprīkojuma informācijas apkopošanu, bet 
arī turpināt šo tehnisko aprīkojumu pilnveidot, ieviest tajā jauninājumus un attiecīgi izmantot 
praksē, lai novērstu viltošanu un pirātismu.

Grozījums Nr. 5

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu visaptverošu metodoloģiju, dati būtu jāvāc, jāanalizē un jāpaziņo ik pēc 
noteikta laikposma. Turklāt ir jāizstrādā metodoloģija, kas nodrošina iegūto datu atbilsmi 
daudzajām prasībām, kuras garantē šo datu pilnīgumu un kvalitāti.

Grozījums Nr. 6

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;

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

Or. en

Pamatojums

Lai gūtu visaptverošu priekšstatu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, dati būtu 
jāvāc, jāanalizē un jāizplata ik pēc noteikta laikposma. Turklāt ir jānodrošina, ka iegūtie dati 
atbilst daudzajām prasībām, kuras garantē šo datu pilnīgumu un kvalitāti.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts
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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) regulāri ievāc, analizē un izplata 
attiecīgos neatkarīgos, objektīvos, 
salīdzināmos, neapstrīdamos 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;

Or. en

Pamatojums

Lai pilnībā saprastu intelektuālā īpašuma tiesību vērtību, dati būtu jāapkopo, jāanalizē un 
jāizplata ik pēc noteikta laikposma. Turklāt ir jānodrošina, ka iegūtie dati atbilst daudzajām 
prasībām, kuras garantē šo datu pilnīgumu un kvalitāti.

Grozījums Nr. 8

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, jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, veselību, vidi, drošību un 
drošumu, kā arī šādu pārkāpumu saistība ar 
organizēto noziedzību un terorismu;

Or. en

Pamatojums

Maziem un vidējiem uzņēmumiem Savienības tautsaimniecībā ir sevišķa nozīme, tāpēc tie ir 
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pelnījuši īpašu norādi. Turklāt mazie uzņēmumi var īpaši ciest no pirātisma un preču 
viltošanas, jo vairāk tāpēc, ka tiem trūkst resursu un specializētu zināšanu, kas pieejamas 
lielākām korporācijām.   

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Birojs pastāvīgi nodrošina, lai šajā regulā 
noteiktās darbības tiktu veiktas par Biroja 
budžeta līdzekļiem.

Birojs pastāvīgi nodrošina, lai šajā regulā 
noteiktās darbības tiktu veiktas par Biroja 
budžeta līdzekļiem un lai atbilstoši 
finanšu resursi tiktu piešķirti tā, ka 
iespējams pienācīgi veikt šīs darbības.

Or. en

Pamatojums

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) kompetencē jau ir daudzas darbības, jo īpaši preču 
zīmju un dizainparaugu reģistrācijas jomā. Ir ļoti svarīgi panākt, ka pienācīgi tiek veiktas 
jaunās darbības, kas izriet no Novērošanas centra nodošanas Iekšējā tirgus saskaņošanas 
birojam, jo sevišķi nodrošinot, ka nepieciešamie finanšu resursi tiek iezīmēti.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārstāvju vārdus, sanāksmju darba 
kartību un protokolus publicē Biroja 
tīmekļa vietnē.

4. Pārstāvju vārdus, sanāksmju darba 
kārtību, protokolus, citu attiecīgo 
informāciju un saistīto dokumentāciju
publicē Biroja tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Iespēja iepazīties ar papildu informāciju un dokumentiem varētu uzlabot ITSB veikto 
pasākumu pārredzamību un sabiedrības uzticību tiem.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

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, pārstāvji, kas darbojas 
Novērošanas centrā:

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka atsauci vajag plašāk attiecināt uz jebkādiem pārstāvjiem un nodrošināt, ka tā 
attiecas ne tikai uz valsts pārvaldes iestādēm, bet arī uz sabiedriskajām struktūrām un 
organizācijām (atbilstīgi 3. pantam), tāpēc ir pamats svītrot konkrētu atsauci uz dalībvalstīm 
un privāto sektoru. Turklāt, cenšoties panākt konsekvenci visā dokumentā, ir lietderīgi 
5. panta ievaddaļā izmantoto formulējumu vienādot ar tekstu 2. panta 2. punkta 
f) apakšpunktā un 8. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7. pants – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Biroja plānoto turpmāko darbību 
pārskats;

d) Biroja plānoto turpmāko darbību 
pārskats, ņemot vērā dalībvalstīs veiktos 
pasākumus, lai tādējādi izvairītos no 
nevajadzīgas dublēšanās;

Or. en

Pamatojums

Dažādās dalībvalstīs jau ir ieviestas vairākas stratēģijas, tāpēc, cenšoties izvairīties no darba 
dublēšanās ES un dalībvalstu līmenī, šķiet, ka, apsverot stratēģiskos plānus par iespējamām 
jaunām Biroja darbībām, pareizi būtu atspoguļot dalībvalstu veikto darbu attiecīgajā jomā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sagatavojot novērtējuma ziņojumu, 
Komisija par 2. punktā minētajiem 
jautājumiem apspriežas ar Novērošanas 
centra darbā iesaistītajiem pārstāvjiem.

3. Sagatavojot novērtējuma ziņojumu, 
Komisija par 2. punktā minētajiem 
jautājumiem apspriežas ar Novērošanas 
centra darbā iesaistītajiem pārstāvjiem. 
Komisija arī ņem vērā jebkādu citu 
ieinteresēto personu iespējamo 
iesaistīšanos novērtēšanas procesā.

Or. en

Pamatojums

Būtu jārada iespēja visām ieinteresētajām personām dot ieguldījumu apspriežu procedūrā, 
kas veltīta Biroja darbības rezultātu novērtēšanai šīs regulas darbības laikā.


