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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. 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;

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 jomā1, kā arī stingrajai apņēmībai veicināt tīmekļa neitralitāti un 
MVU piekļuvi tiešsaistes digitālajam tirgum2;

4. atgādina, ka dati par IĪT pārkāpumiem ir pretrunīgi, nepilnīgi, nepietiekami un izkliedēti 
un ka ir nepieciešams neatkarīgs ietekmes novērtējums visiem papildinošiem tiesību akta 
priekšlikumiem3;

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 
Tiesa4;

6. tāpēc 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 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 Eiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra rezolūcija par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu iekšējā 
tirgū (2009/2178(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-
TA-2010-340
4 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


