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Grozījums Nr. 1
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

1. atzinīgi vērtē sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu viltošanas novēršanas jomā 
(ACTA) iesaistīto pušu paustos mērķus 
novērst viltotu preču tirdzniecību; taču 
pauž nožēlu par to, ka sarunas par 
nolīgumu Eiropas Komisija īstenojusi 
slepeni, neiesaistot Eiropas Parlamentu, 
kā arī nesniedzot tam atbilstošu 
informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

1. atzinīgi vērtē sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu viltošanas novēršanas jomā 
(ACTA) iesaistīto pušu paustos mērķus 
novērst viltotu preču tirdzniecību; taču 
pauž nožēlu par to, ka Padome un 
Komisija pietiekamā apmērā neiesaistīja 
Parlamentu sarunu pilnvaru definēšanā 
un apspriežu gaitā nenodrošināja 
pietiekamu pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Juozas Imbrasas
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Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

1. atzinīgi vērtē sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu viltošanas novēršanas jomā 
(ACTA) iesaistīto pušu paustos mērķus 
novērst viltotu preču tirdzniecību, bet pauž 
nožēlu par to, ka nav atrasts pareizs 
līdzsvars tiesību uz privātumu un datu 
aizsardzības jomā; apšauba ACTA 
lietderību, ņemot vērā ierobežoto 
parakstītāju skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

1. atzinīgi vērtē sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu viltošanas novēršanas jomā 
(ACTA) iesaistīto pušu paustos mērķus 
novērst viltotu preču tirdzniecību, bet pauž 
nožēlu par to, ka nav atrasts pareizs 
līdzsvars tiesību uz privātumu un datu 
aizsardzības jomā; apšauba ACTA 
lietderību, ņemot vērā ierobežoto 
parakstītāju skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Adam Gierek

Atzinuma projekts
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Īss pamatojums – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

1. atzinīgi vērtē sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu viltošanas novēršanas jomā 
(ACTA) iesaistīto pušu paustos mērķus 
novērst viltotu preču tirdzniecību, jo īpaši 
pie Eiropas Savienības robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jens Rohde, Daniel Caspary

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a 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 
pētījums1, kurā tiek lēsts, ka starptautiskā 
pirātisma un viltošanas apjoms ik gadu 
sasniedz aptuveni EUR 150 miljardus;
__________________
1 ESAO pētījums: „Magnitude of 
counterfeiting and piracy of Tangible 
products: an update”, 2009. gada 
novembris,
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/4408
8872.pdf.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
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Īss pamatojums – 1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, 
tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu 
īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina 
atbilstību katras nozares specifiskajām 
vajadzībām; pauž bažas par definīciju 
trūkumu 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;

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, 
tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu 
īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina 
atbilstību katras nozares specifiskajām 
vajadzībām; pauž bažas par definīciju 
trūkumu 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, un var nevēlami ietekmēt 
personu pamattiesības, ja tā noteikumi 
netiek pareizi īstenoti; tādēļ apšauba, ka 
ACTA sniedz pietiekamas garantijas, 
piemēram, pietiekamu tiesisko 
aizsardzību, pareizu procesuālo kārtību 
un nevainības prezumpcijas principa 
ievērošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, 
tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu 
īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina 
atbilstību katras nozares specifiskajām 
vajadzībām; pauž bažas par definīciju 
trūkumu 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;

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, 
tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu 
īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina 
atbilstību katras nozares specifiskajām 
vajadzībām; pauž bažas par definīciju 
trūkumu 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, un var nevēlami ietekmēt 
personu pamattiesības, ja tā noteikumi 
netiek pareizi īstenoti; tādēļ apšauba, ka 
ACTA sniedz pietiekamu nodrošinājumu, 
piemēram, pietiekamu tiesisko 
aizsardzību, pareizu procesuālo kārtību 
un nevainības prezumpcijas principa 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju 
pārkāpumiem, tādējādi izveidojot vispārēji 
piemērojamu īstenošanas instrumentu, 
kas nenodrošina atbilstību katras nozares
specifiskajām vajadzībām; pauž bažas par 
definīciju trūkumu galvenajiem terminiem, 

2. norāda, ka ACTA vienotā struktūrā 
nepamatoti apvieno pārāk daudz dažāda
veida IĪT, piemērojot vienādu režīmu gan
fiziskām precēm, gan digitāliem 
pakalpojumiem; pauž bažas par definīciju 
trūkumu galvenajiem terminiem, uz kuriem 
pamatojas ACTA īstenošanas mehānisms; 
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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;

baidās, ka minētā situācija rada juridisku 
nenoteiktību Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, tehnoloģiju lietotājiem, tiešsaistes 
platformu un interneta pakalpojumu 
sniedzējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jens Rohde, Daniel Caspary

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, 
tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu
īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina
atbilstību katras nozares specifiskajām 
vajadzībām; pauž bažas par definīciju 
trūkumu 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;

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem,
un atbalsta rūpes par to, ka plašāks
īstenošanas instrumentu kopums varētu
nodrošināt labāku atbilstību katras nozares 
specifiskajām vajadzībām; apzinās bažas 
par to, ka dažas definīcijas galvenajiem 
terminiem, uz kuriem pamatojas ACTA 
īstenošanas mehānisms, iespējams, nav 
pietiekami skaidri formulētas, kas var 
radīt juridisku nenoteiktību Eiropas 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, tehnoloģiju 
lietotājiem, tiešsaistes platformu un 
interneta pakalpojumu sniedzējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, 

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, 
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tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu 
īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina 
atbilstību katras nozares specifiskajām 
vajadzībām; pauž bažas par definīciju 
trūkumu 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;

tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu 
īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina 
atbilstību katras nozares specifiskajām 
vajadzībām; pauž bažas par definīciju 
trūkumu 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, lai gan ACTA 
uzdevums ir veicināt māksliniecisko
jaunradi un aizsargāt mākslinieku 
intereses, šķiet, ka mākslinieku sabiedrībā
jo īpaši viedokļi par potenciālajiem un 
varbūtējiem ieguvumiem no šī līguma
dalās;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Adam Gierek

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, 
tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu 
īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina 
atbilstību katras nozares specifiskajām 
vajadzībām; pauž bažas par definīciju 
trūkumu 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;

2. norāda, ka ACTA attiecas uz viltošanu, 
autortiesību un preču zīmju pārkāpumiem, 
tādējādi izveidojot vispārēji piemērojamu 
īstenošanas instrumentu, kas nenodrošina 
atbilstību katras nozares specifiskajām 
vajadzībām; pauž bažas par definīciju 
trūkumu galvenajiem terminiem, uz kuriem 
pamatojas ACTA īstenošanas mehānisms, 
jo īpaši datorprogrammu autortiesību un 
to reģistrācijas jomā; baidās, ka minētā 
situācija rada juridisku nenoteiktību 
Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši MVU, 
tehnoloģiju lietotājiem, tiešsaistes 
platformu un interneta pakalpojumu 
sniedzējiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Ivailo Kalfin

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu, ka ACTA izstrādāšanā 
netika nodrošināta pietiekama 
pārredzamība, neņemot vērā ieinteresēto 
personu viedokļus un apejot likumīgās 
starptautiskās institūcijas, kā rezultātā 
tekstā ir pieļautas vairākas strukturālas 
nepilnības un tas ir pretrunā ar interneta 
telpā ievēroto vispāratzīto praksi un 
principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ar ACTA tiktu iesaldēta 
iespēja Eiropas Parlamentam mainīt 
Eiropas Savienības tiesību aktus 
intelektuālā īpašuma tiesību jomā;
uzskata, ka Eiropas Savienībai pirms 
sarunām par šo nolīgumu būtu jāpārskata 
IĪT piemērošanas direktīva (IPRED) un 
Eiropas Savienības tiesību akti jāpielāgo 
interneta videi;

Or. ro

Grozījums Nr. 16
Maria Badia i Cutchet



AM\900499LV.doc 11/23 PE487.983v01-00

LV

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, lai gan ACTA mērķis ir 
nostiprināt ES rūpniecības nozares, tas 
šķiet pretrunā Eiropas digitālajā 
programmā noteiktajam EP mērķim 
nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi 
interneta inovāciju jomā, kā arī stingrajai 
apņēmībai veicināt tīmekļa neitralitāti un 
MVU piekļuvi tiešsaistes digitālajam 
tirgum;

3. norāda, ka, lai gan ACTA mērķis ir 
nostiprināt ES rūpniecības nozares, tas 
šķiet pretrunā Eiropas digitālajā 
programmā noteiktajam EP mērķim 
nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi 
interneta inovāciju jomā, kā arī stingrajai 
apņēmībai veicināt tīmekļa neitralitāti un 
MVU piekļuvi tiešsaistes digitālajam 
tirgum; šajā ziņā vislielākā Eiropas 
Savienības vērtība ir inovācijas, un tādēļ 
tām jākalpo par pamatu vispusīgas pieejas 
izstrādāšanā, lai panāktu līdzsvarota un 
visaptveroša modeļa izveidi, kurā tiktu 
respektētas gan satura veidotāju un 
tiesību īpašnieku tiesības un taisnīgs 
atalgojums, gan lietotājiem un pilsoņiem 
draudzīga piekļuve kultūras saturam un 
precēm;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Adam Gierek

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, lai gan ACTA mērķis ir
nostiprināt ES rūpniecības nozares, tas
šķiet pretrunā Eiropas digitālajā 
programmā noteiktajam EP mērķim 
nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi 
interneta inovāciju jomā, kā arī stingrajai 
apņēmībai veicināt tīmekļa neitralitāti un 
MVU piekļuvi tiešsaistes digitālajam 
tirgum;

3. norāda, ka ACTA nolīguma 27. pants 
šķietami ir pretrunā Eiropas digitālajā 
programmā noteiktajam EP mērķim 
nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi 
interneta inovāciju radīšanas jomā, kā arī 
stingrajai apņēmībai veicināt tīmekļa 
neitralitāti un piekļuvi tiešsaistes
digitālajam tirgum visiem lietotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Jens Rohde, Daniel Caspary

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, lai gan ACTA mērķis ir
nostiprināt ES rūpniecības nozares, tas 
šķiet pretrunā Eiropas digitālajā 
programmā noteiktajam EP mērķim
nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi 
interneta inovāciju jomā, kā arī stingrajai 
apņēmībai veicināt tīmekļa neitralitāti un 
MVU piekļuvi tiešsaistes digitālajam 
tirgum;

3. atzinīgi vērtē ACTA mērķi nostiprināt 
ES rūpniecības nozares; atzīst bažas 
saistībā ar ACTA digitālās īstenošanas 
noteikumiem un atgādina par Eiropas 
digitālajā programmā noteikto EP mērķi
nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi 
interneta inovāciju jomā, kā arī par stingro
apņēmību veicināt tīmekļa neitralitāti un 
MVU piekļuvi tiešsaistes digitālajam 
tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, lai gan ACTA mērķis ir 
nostiprināt ES rūpniecības nozares, tas 
šķiet pretrunā Eiropas digitālajā 
programmā noteiktajam EP mērķim 
nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi 
interneta inovāciju jomā, kā arī stingrajai 
apņēmībai veicināt tīmekļa neitralitāti un 
MVU piekļuvi tiešsaistes digitālajam 
tirgum;

3. norāda, ka, lai gan Eiropas Komisijas
mērķis, parakstot ACTA, ir nostiprināt ES 
rūpniecības nozares, tas ir pretrunā Eiropas 
digitālajā programmā noteiktajam EP 
mērķim nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par 
līderi interneta inovāciju jomā, kā arī 
stingrajai apņēmībai veicināt tīmekļa 
neitralitāti un MVU piekļuvi tiešsaistes 
digitālajam tirgum;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, lai gan ACTA mērķis ir 
nostiprināt ES rūpniecības nozares, tas 
šķiet pretrunā Eiropas digitālajā 
programmā noteiktajam EP mērķim 
nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi 
interneta inovāciju jomā, kā arī stingrajai 
apņēmībai veicināt tīmekļa neitralitāti un 
MVU piekļuvi tiešsaistes digitālajam 
tirgum;

3. norāda, ka, lai gan Eiropas Komisijas
mērķis, parakstot ACTA, ir nostiprināt ES 
rūpniecības nozares, tas ir pretrunā Eiropas 
digitālajā programmā noteiktajam EP 
mērķim nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par 
līderi interneta inovāciju jomā, kā arī 
stingrajai apņēmībai veicināt tīmekļa 
neitralitāti un MVU piekļuvi tiešsaistes 
digitālajam tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, lai gan ACTA mērķis ir 
nostiprināt ES rūpniecības nozares, tas 
šķiet pretrunā Eiropas digitālajā 
programmā noteiktajam EP mērķim 
nodrošināt, lai Eiropa kļūtu par līderi 
interneta inovāciju jomā, kā arī stingrajai 
apņēmībai veicināt tīmekļa neitralitāti un 
MVU piekļuvi tiešsaistes digitālajam 
tirgum;

3. pauž nožēlu, ka, lai gan ACTA mērķis ir 
nostiprināt ES rūpniecības nozares, tas ir 
pretrunā Eiropas digitālajā programmā 
noteiktajam EP mērķim nodrošināt, lai 
Eiropa kļūtu par līderi interneta inovāciju 
jomā, kā arī stingrajai apņēmībai veicināt 
tīmekļa neitralitāti un MVU piekļuvi 
tiešsaistes digitālajam tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Francesco De Angelis
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Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka dati par IĪT pārkāpumiem ir 
pretrunīgi, nepilnīgi, nepietiekami un 
izkliedēti un ka ir nepieciešams objektīvs, 
neatkarīgs ietekmes novērtējums visiem 
papildinošiem tiesību akta priekšlikumiem;

4. atgādina, ka dati par IĪT pārkāpumiem ir 
pretrunīgi, nepilnīgi, nepietiekami un 
izkliedēti un ka ir nepieciešams objektīvs, 
neatkarīgs ietekmes novērtējums visiem 
papildinošiem tiesību aktu priekšlikumiem; 
uzsver, ka ACTA paredzētie noteikumi var 
kaitēt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanai un jo īpaši aicinājuma 
veicināt atklātību un izdevīgi izmantot 
Eiropas radošo potenciālu īstenošanai
stratēģijas „Eiropa 2020”
pamatiniciatīvas „Inovācijas Savienība” 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jens Rohde, Daniel Caspary

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka dati par IĪT pārkāpumiem ir 
pretrunīgi, nepilnīgi, nepietiekami un 
izkliedēti un ka ir nepieciešams objektīvs,
neatkarīgs ietekmes novērtējums visiem 
papildinošiem tiesību akta priekšlikumiem;

4. 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. gadā1; tomēr atzīst 
bažas par to, ka dati par IĪT pārkāpumiem 
ir nepilnīgi un izkliedēti; atbalsta objektīvu 
un neatkarīgu ietekmes novērtējumu 
veikšanu tiesību aktu priekšlikumiem;
__________________
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/d
ocuments/customs/customs_controls/counterfeit_p
iracy/statistics/statistics_2010.pdf.
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Or. en

Grozījums Nr. 24
Francesco De Angelis

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka attiecībā uz IĪT 
pārkāpumu novēršanu Eiropas
Parlaments ir uzsvēris proporcionalitātes 
principa nozīmi1; tādēļ pauž bažas par to, 
ka ACTA neparedz atšķirību starp 
komerciāla rakstura pārkāpumiem un 
privātu lietotāju pārkāpumiem, kas veikti 
personisku motīvu dēļ, nevis peļņas 
gūšanas nolūkos; turklāt uzskata, ka, 
pieņemot ACTA, tiktu iesaldēta iespēja
Eiropas Parlamentam turpmāk mainīt 
Eiropas Savienības IĪT tiesību aktus, lai 
gan tuvākajos mēnešos ir paredzēta IĪT 
piemērošanas direktīvas (IPRED) 
pārskatīšana;
__________________
1 IPRED 2 — Eiropas Parlamenta 
pirmajā lasījumā, 2007. gada aprīlis, 
2. panta b) punkts.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 4.a pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž nopietnas bažas par autortiesību 
īstenošanu tiešsaistē, jo īpaši par 
pienākumu piemērot kriminālsodus, 
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neparedzot pietiekamas saistošas 
garantijas privātiem lietotājiem, kā arī par 
neskaidrajām terminu definīcijām, jo 
īpaši attiecībā uz „komerciālās
izmantošanas” jēdzienu. Piemēram, 
14. panta 2. punktā valstis vienojas, ka 
„puse (..) piemērošanas jomā var neietvert
nelielus preču daudzumus, kam nav 
komerciāls raksturs un kas atrodas 
ceļotāju personīgajā bagāžā”, kas nozīmē 
arī, ka puse var izvēlēties ietvert nelielus 
šādu preču daudzumus, radot nopietnas 
bažas par iespējamiem brīvas preču 
aprites un personu pārvietošanās 
pārkāpumiem Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību aizstāvēt un 
aizsargāt brīvu un atvērtu interneta vidi, 
kā arī aizsargāt intelektuālā īpašuma 
tiesības; uzsver, ka īpašuma tiesības — ne 
tiešsaistē, ne bezsaistē — nav pretrunā ar 
informācijas brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 4.a pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a apšauba ACTA lietderību, ņemot vērā, 
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ka valstis, kuras ir galvenie viltotu preču 
izcelsmes avoti, nav šī nolīguma 
dalībnieces;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b pauž bažas par 27. panta 1. punktu, 
kas paredz „steidzamus tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, lai novērstu
pārkāpumu”, nedefinējot konkrētus 
līdzekļus, un par 27. panta 4. punktu, kurš 
paredz, ka nolīguma puses
kompetentajām iestādēm ir pilnvaras „likt 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzējam 
steidzami izpaust tiesību īpašniekam 
informāciju, kas ir pietiekama, lai 
noteiktu abonentu, kura konts, iespējams, 
ir izmantots pārkāpuma veikšanai”;

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina Komisiju sagatavot samērīgu 
un sabalansētu Intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošanas direktīvas 
pārskatīšanu un izskatīt lietotāju tiesību 
nostiprināšanas ieguvumus, un balstīties 
uz objektīviem datiem par autortiesību 
pārkāpumiem, kas jānodrošina Komisijas 
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izveidotam Intelektuālā īpašuma tiesību 
novērošanas centram;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. 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 Tiesa;

5. pauž nopietnas 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 Tiesa;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jens Rohde, Daniel Caspary

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. 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 Tiesa;

5. uzskata, ka vairāki ACTA skaidri 
noteiktie parakstītāju pienākumi aizsargāt 
pamattiesības, iespējams, nav pietiekami 
uzsvērti, atzīst bažas, ka dažas ACTA
teksta daļas var ietekmēt 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 Tiesa;



AM\900499LV.doc 19/23 PE487.983v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 32
Pilar del Castillo Vera

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ACTA tekstā ir ietvertas 
garantijas tam, ka ACTA paredzētās 
procedūras „īsteno tā, lai izvairītos no 
ierobežojumu radīšanas likumīgām 
darbībām, tai skaitā elektroniskajai 
komercijai, un lai saskaņā ar Puses 
tiesību aktiem saglabātu tādus 
pamatprincipus kā vārda brīvība, tiesības 
uz taisnīgu tiesu un privātums”; atgādina, 
ka Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta 
atzinumā SJ-0661/11 ir secināts, ka 
ACTA nenosaka nekādus pienākumus, 
kuri būtu pretrunā pamattiesībām vai
pašreizējam Eiropas Savienības acquis vai 
kuru dēļ būtu jāpieņem jauni Eiropas
Savienības tiesību akti vai jāgroza esošie;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka visi pasākumi, kas varētu 
paredzēt plašu interneta lietotāju 
uzvedības un elektroniskās saziņas 
pārraudzību saistībā ar neliela apjoma 
pārkāpumiem, kuri netiek īstenoti peļņas 
gūšanas nolūkos, būtu nesamērīgi un 
būtu Eiropas Savienības Pamattiesību 



PE487.983v01-00 20/23 AM\900499LV.doc

LV

hartas pārkāpums;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka visi pasākumi, kas varētu 
paredzēt plašu interneta lietotāju 
uzvedības un elektroniskās saziņas 
pārraudzību saistībā ar neliela apjoma 
pārkāpumiem, kuri netiek īstenoti peļņas 
gūšanas nolūkos, būtu nesamērīgi un 
būtu Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas pārkāpums;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Corinne Lepage

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž bažas par neskaidrību par to, kā 
Komisija un Eiropas Savienības 
dalībvalstis īstenos ACTA;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Corinne Lepage

Atzinuma projekts



AM\900499LV.doc 21/23 PE487.983v01-00

LV

Īss pamatojums – 5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž bažas par ACTA atbilstību 
Eiropas Savienības tiesību aktiem, 
Eiropas Savienības pamattiesībām un 
likumīgu ģenērisko zāļu pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka viltoto preču tirdzniecību 
nedrīkst apkarot, riskējot pārkāpt Eiropas 
sabiedrības pamattiesības;

Or. ro

Grozījums Nr. 38
Ivailo Kalfin

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a ņem vērā Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja paustās bažas par datu 
privātumu un pamattiesību aizsardzību; 
turklāt norāda, ka precizitātes trūkums 
ACTA noteikumos var radīt ārkārtīgi
traucējošu un nevēlamu blakusietekmi uz 
indivīdu pamattiesībām, jo īpaši 
kibertelpā;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Giles Chichester

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

6. tāpēc uzskata, ka ir spiesta aicināt 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju atlikt 
savu darbu pie priekšlikuma līdz EST
nolēmuma pieņemšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
Īss pamatojums – 6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

6. tāpēc uzskata, ka ir spiesta aicināt 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt 
vērā iepriekš minētās bažas šā nolīguma 
novērtēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
Vienīgais punkts

Atzinuma projekts Grozījums

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

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt 
vērā iepriekš minētās bažas šā nolīguma 
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piekrišanu. novērtēšanā.

Or. en


