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ĪSS PAMATOJUMS

1. atzinīgi vērtē sarunās par tirdzniecības nolīgumu viltošanas novēršanas jomā (ACTA) 
iesaistīto pušu paustos mērķus novērst viltotu preču tirdzniecību;

2. uzskata, ka Eiropas Savienības tiesību akti autortiesību jomā ir vieni no mūsdienīgākajiem 
informācijas sabiedrībā un tie ir pilnībā saskaņoti ar starptautiskajiem autortiesību 
izmantošanas nolīgumiem;

3. atzīst bažas par to, ka ACTA ietverts daudz dažādu veidu intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT), 
tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina 
atbilstību katras nozares specifiskajām vajadzībām, un piemērojot vienādu režīmu gan 
fiziskām precēm, gan digitāliem pakalpojumiem; pauž bažas par definīciju trūkumu 
dažiem galvenajiem terminiem, uz kuriem pamatojas ACTA īstenošanas mehānisms;
baidās, ka minētā situācija rada juridisku nenoteiktību Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, tehnoloģiju lietotājiem, tiešsaistes platformu un interneta pakalpojumu sniedzējiem;
norāda arī, ka saistībā ar šo nolīgumu iespējamo tiešo ieguvēju, t. i., mākslinieku aprindu 
un programmatūru veidotāju, viedokļi par šā nolīguma potenciālajiem un varbūtējiem 
ieguvumiem ir atšķirīgi;

4. atzinīgi vērtē Komisija centienus stiprināt šo Eiropas nozari; taču norāda, ka ACTA
nolīgums varētu būt pretrunā digitālajā programmā noteiktajam Eiropas Parlamenta 
mērķim nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi interneta inovāciju radīšanas jomā1, kā arī 
stingrajai apņēmībai veicināt tīmekļa neitralitāti un piekļuvi tiešsaistes digitālajam tirgum 
visiem lietotājiem2;

5. atgādina, ka Komisijas ikgadējos muitas ziņojumos ir vērojams nemainīgs par 
iespējamiem IĪT pārkāpumiem konfiscēto preču apjoma pieaugums, lietu skaitam 
pieaugot no 43 500 lietu 2009. gadā līdz 80 000 lietu 2010. gadā3; tomēr atzīst bažas par 
to, ka dati par IĪT pārkāpumiem ir nepilnīgi un izkliedēti; atbalsta objektīvu un neatkarīgu 
ietekmes novērtējumu veikšanu tiesību aktu priekšlikumiem;

6. atbalsta starptautiskus nolīgumus, ar kuriem tiek stiprināta intelektuālā īpašuma tiesību 
ievērošana, ņemot vērā to nozīmi Eiropas Savienības ekonomikā un darba tirgū, ko 
apliecina jaunākais ESAO pētījums4, kurā tiek lēsts, ka starptautiskā pirātisma un 
viltošanas apjoms ik gadu sasniedz aptuveni EUR 150 miljardus;

7. uzsver nepieciešamību aizstāvēt un aizsargāt brīvu un atvērtu interneta vidi, kā arī aizsargāt 
                                               
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūcija par jaunu Eiropas digitālo programmu — 2015.eu 
(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=EN&ring=A7-2010-0066
2 Eiropas Parlamenta 2011. gada 17. novembra rezolūcija par atklātu internetu un tīkla neitralitāti Eiropā 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//EN
3

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf.
4 ESAO pētījums: „Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products: an update”, 2009. gada 
novembris, http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf.
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intelektuālā īpašuma tiesības; uzsver, ka īpašuma tiesības — ne tiešsaistē, ne bezsaistē —
nav pretrunā ar informācijas brīvību;

8. uzskata, ka ACTA skaidri noteiktie parakstītāju pienākumi aizsargāt pamattiesības, 
iespējams, nav pietiekami uzsvērti; pauž bažas, ka ACTA teksts nenodrošina taisnīgu 
līdzsvaru starp tiesībām uz intelektuālo īpašumu un uzņēmējdarbības brīvību, tiesībām uz 
personas datu aizsardzību un tiesībām saņemt vai nosūtīt informāciju, kas bija prasība, 
kuru nesen noteica Eiropas Savienības Tiesa1; norāda uz Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja paustajām bažām par ACTA ietekmi uz datu privātumu un piekrīt šīm bažām 
par ACTA īstenošanas iespējamo ietekmi saistībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
ievērošanu;

9. tādēļ uzskata, ka ir spiesta aicināt Starptautiskās tirdzniecības komiteju atteikties sniegt 
piekrišanu šā nolīguma pieņemšanai.

******

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju ierosināt, lai Parlaments atteiktos sniegt piekrišanu.

                                               
1 Eiropas Savienības Tiesas lieta C-360/10, 47. punkts 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042
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