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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Viltošanas novēršanas tirdzniecības 
nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, 
Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, 
Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (12195/2011),

– ņemot vērā projektu Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas 
Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices 
Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm (12196/2011),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunkta v) punktu (C7-0027/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Attīstības komitejas, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Juridiskās komitejas, kā arī Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. nesniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam informēt Padomi, ka nolīgumu nevar noslēgt;

3. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Austrālijas, Kanādas, Japānas, Korejas Republikas, 
Meksikas Savienoto Valstu, Marokas Karalistes, Jaunzēlandes, Singapūras Republikas, 
Šveices Konfederācijas un Amerikas Savienoto Valstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Sarunas par Viltošanas novēršanas Tirdzniecības nolīgumu (ACTA) tika sāktas 2008. gada 
jūnijā un noslēdzās 2010. gada novembrī pēc 11 sarunu kārtām.  Tāpat kā ar visiem 
starptautiskiem nolīgumiem Eiropas Komisija, pamatojoties uz Padomes pilnvarojumu, bija 
sarunu vedēja Eiropas Savienības vārdā. Tā kā ACTA ir jaukta tipa nolīgums, kas aptver 
kompetences gan Eiropas Savienības gan dalībvalstu līmenī, dalībvalstis sarunās pārstāvēja 
rotējošās prezidentvalstis. 

Nolīgums tika slēgts starp Eiropas Savienību, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Koreju, Meksiku, 
Maroku, Jaunzēlandi, Singapūru, Šveici un ASV. Parakstītājas valstis pašlaik atrodas 
nolīguma ratificēšanas procesā, pirms nolīgums var stāties spēkā Eiropas Savienībā ir 
nepieciešama dalībvalstu ratifikācija un Eiropas Parlamenta piekrišana.

Pēc sarunu dalībnieku definīcijas ACTA ir tirdzniecības nolīgums, kas ir vērsts pret viltošanu 
komerciālos nolūkos un tiešsaistes pirātismu, veicot jau esošo autortiesību pārkāpumu likumu 
globālas koordinēšanas izpildi. Komisija paredz, ka nebūs nepieciešams veikt izmaiņas 
Eiropas tiesību aktos, bet būs nepieciešams koordinēt procedūras pie robežām, lai novērstu 
liela apjoma viltošanu.

Problēmas, pret kurām vēršas ACTA, ir realitāte un tās turpina augt. Viltošanas un tiešsaistes 
pirātisma apjomi ir būtiski palielinājušies, un šī tendence turpinās. Nelegālo darbību apjoma 
pieaugšanas sekas ir ekonomiski zaudējumi, tās pat var radīt veselības un drošības draudus. 
Eiropas Savienība bez efektīvas un īstenotas globālas koordinācijas autortiesību aizsardzībā 
var ciest lielus zaudējumus.

Intelektuālais īpašums (IP) ir Savienības izejviela. Referents uzskata, ka Eiropa nevar būt 
konkurētspējīga globālajā ekonomikā bez Eiropas modes, automobiļu daļu, filmu un mūzikas 
pienācīgas aizsardzības. Globāla IP aizsardzības koordinēšana ir svarīga, lai attīstītu uz 
zinātnes atziņām balstītu Eiropas Savienību un radītu darba vietas visā Savienībā.
Ekonomikā, kas balstīta uz zinātnes atziņām, informācijas apmaiņas veidi mainās ļoti strauji, 
un līdz ar to mainās arī līdzsvars starp intelektuālā īpašuma aizsardzību un pamatbrīvībām. 
Starptautiskos nolīgumos, kas attiecas uz jebkāda veida kriminālsankcijām, darbībām 
tiešsaistē vai intelektuālo īpašumu, ir skaidri jādefinē nolīguma darbības joma un individuālās 
brīvības aizsardzība, lai novērstu nevēlamu nolīguma interpretāciju.

Nevēlama ACTA teksta interpretācija sagādā nopietnas raizes. Attiecībā uz individuālu 
personu kriminālatbildību, „komerciālo nolūku“ definīciju, interneta pakalpojumu sniedzēju 
lomu un iespējamo ģenērisko zāļu tranzīta apturēšanu, referentam ir bažas, vai ACTA teksts ir 
pietiekami precīzs.

Šī starptautiskā nolīguma vēlamie rezultāti neatsver iespējamos draudus pilsoņu brīvībai. 
Ņemot vērā šī nolīguma teksta neskaidros formulējumus un neskaidrības par tā interpretāciju, 
Eiropas Parlaments nevar nākotnē garantēt pilsoņu tiesību pienācīgu aizsardzību ACTA
nolīguma ietvarā.
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Tāpēc referents iesaka Eiropas Parlamentam nesniegt piekrišanu ACTA slēgšanai. To darot, 
jāpiezīmē, ka ir ļoti svarīgi uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību ražotājiem no 
Eiropas, kas nodarbojas ar tirdzniecību pasaules tirgū. Referents cer, ka pēc gaidāmās 
attiecīgo ES direktīvu pārskatīšanas Eiropas Komisija nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem 
intelektuālā īpašuma aizsardzībai.


