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Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja saskaņā ar EP Reglamenta 36. panta 2. punktu 
pauž šādus apsvērumus par to, kā Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums 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 (ACTA) atbilst Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā (Hartā) ietvertajām tiesībām1.

Vispārējais regulējums

1. atzīst, ka intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT) ir svarīgs Savienības instruments, kas 
izmantojams uz zināšanām balstītā ekonomikā, un ka svarīgi ir IĪT pienācīgi piemērot; 
atgādina, ka IĪT pārkāpumi kaitē izaugsmei, konkurētspējai un inovācijai; norāda, ka ar 
ACTA netiek radītas jaunas IĪT, bet tas ir piemērošanas nolīgums, kura mērķis ir efektīvi 
novērst IĪT pārkāpumus;

2. atkārtoti norāda, ka Eiropai ir vajadzīgs starptautisks nolīgums, lai pastiprinātu cīņu pret 
viltojumiem, jo šīs preces ik gadu nodara būtisku kaitējumu Eiropas uzņēmumiem, 
tādējādi apdraudot arī darbavietas Eiropā; turklāt norāda, ka preču viltojumi bieži vien 
neatbilst Eiropas drošības standartiem, radot nopietnu risku patērētāju veselībai;

3. atgādina, ka sarunu pārredzamības līmenis un arī daudzi ACTA nosacījumi ir radījuši 
pretrunas, kuras Parlaments ir nepārtraukti centies atrisināt visos sarunu posmos; uzsver, 
ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 10. punktu 
Parlaments nekavējoties ir pilnībā jāinformē visos procedūras posmos; uzskata, ka 
pārrunās par ACTA nav nodrošināta pietiekama pārredzamība; atzīst, ka Komisija ir 
veltījusi pūles, lai informētu Parlamentu1, taču pauž nožēlu par to, ka prasība pēc 
pārredzamības ir saprasta ļoti šaurā nozīmē un tikai Parlamenta un pilsoniskās sabiedrības
izdarītā spiediena ietekmē2; uzsver, ka saskaņā ar Vīnes konvenciju par starptautiskajām 
līgumtiesībām līgumu interpretācijā „var izmantot papildu interpretācijas paņēmienus, t. 
sk. līguma sagatavošanas materiālus un līguma noslēgšanas apstākļus” (32. pants); norāda, 
ka ne visi ar ACTA saistītie sagatavošanas darbi ir publiskoti;

4. vienlaikus uzsver, ka izšķiroši svarīgi ir panākt pienācīgu līdzsvaru starp IĪT piemērošanu 
un tādām pamattiesībām kā vārda brīvība, tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību un saziņas konfidencialitāti, tiesības uz taisnīgu tiesu, jo īpaši nevainīguma 
prezumpciju un efektīvu tiesisko aizsardzību3 , kā arī atgādina starptautiskos nolīgumus4, 
Eiropas tiesību aktus5 un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru attiecībā uz šo taisnīgo 

                                               
1 Ņemti vērā divi Parlamenta Juridiskā dienesta 2011. gada 5. oktobra un 2011. gada 8. decembra atzinumi par ACTA
(http://lists.act-on-acta.eu/pipermail/hub/attachments/20111219/59f3ebe6/attachment-0010.pdf).
2 Sk., piemēram, Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūciju par pārredzamību un stāvokli sarunās par ACTA
(OV C 349, 22.12.2010., 46. lpp.) un Parlamenta 2010. gada 9. septembra deklarāciju par pārredzama procesa 
trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA) 
(OV C 308 E, 20.10.2011., 88. lpp.)
3 ö ajā nozīmē sk. arī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) 2012. gada 24. aprīļa atzinumu 
(<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/1
2-04-24_ACTA_EN.pdf).
4 Šajā saistībā sk. Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS nolīgums) 7. panta 
1. punktu un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Līguma par autortiesībām (WCT) un Līguma 
par izpildījumu un fonogrammām (WPPT) preambulas.
5 Sk. 3., 9. un 31. apsvērumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvā 2001/29/EK par 
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līdzsvaru1;

5. šajā saistībā uzsver, ka IĪT pašas par sevi pieder pamattiesībām, kuras ir aizsargātas 
saskaņā ar Hartas 17. panta 2. punktu un starptautiskajiem nolīgumiem2;

6. atgādina, ka vairāki iekšējie un ārējie IĪT ierobežojumi, piemēram, vienpusējas 
ļaunprātīgas izmantošanas novēršana3, palīdz izveidot samērīgu līdzsvaru starp IĪT 
piemērošanu un sabiedrības pamattiesībām un interesēm;

7. norāda, ka pamattiesības pēc būtības ir balstītas vairākos pieņēmumos4: tās ir universālas, 
balstītas uz personas tiesībām un uz nemateriālām interesēm; tās nav nododamas un netiek 
pārtrauktas; to avots ir persona, tās ir iedzimtas un tām ir saistošas publiskās tiesības; šajā 
sakarībā atzīmē, ka vairākiem objektiem, kurus aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, ir 
novērojamas tikai dažas no šīm raksturīgajām iezīmēm, tāpēc ir jānošķir efektīvu instrumentu 
pielietojums, lai aizsargātu šādas tiesības, piemēram, attiecībā uz dzīvības glābšanai 
nepieciešamām zālēm, no vienas puses, un to izstrādi aizsargājošiem rūpnieciskajiem 
patentiem, no otras puses, no citām interesēm, kas izriet no citām pamattiesībām, piemēram, 
cilvēku veselības aizsardzības;

8. atkārto, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī ir būtiski 
mainījusies tiesiskā vide Savienībā, kurai būtu arvien vairāk jānostiprinās kā kopienai ar 
kopīgām vērtībām un principiem; atgādina, ka Savienības jauno daudzpakāpju sistēmu 
pamattiesību aizsardzības jomā ir ietekmējuši daudzi avoti un to īsteno ar dažādiem 
mehānismiem, tostarp ar juridiski saistošo Hartu, tiesībām, kas garantētas Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā, un tiesībām, kuru pamatā ir dalībvalstu konstitucionālās 
tradīcijas un to interpretācija saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas 
Savienības Tiesas praksi5; uzsver, ka šī pilnveidotā cilvēktiesību sistēma un augstais 
aizsardzības līmenis, ko ES ievēro (Eiropas modelis), ir jāņem vērā arī ES ārējās 
attiecībās, jo Savienībai ir jābūt paraugam cilvēktiesību jomā6 un tā nedrīkstētu radīt 
iespaidu, ka tā pieļauj pamattiesību pārkāpumu legalizēšanu; 

9. uzskata, ka cilvēku „cieņa, autonomija un pašattīstība”7 ir dziļi iesakņojušās šajā Eiropas 
modelī, un atgādina, ka privātums un datu aizsardzība kopā ar vārda brīvību vienmēr ir 
uzskatīti par šā modeļa pamatelementiem gan kā pamattiesības, gan kā politiskie mērķi; 
uzsver, ka tas jāņem vērā, meklējot līdzsvaru starp tiesībām aizsargāt intelektuālo īpašumu 

                                                                                                                                                  
dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp). 
1 Šajā nozīmē skatīt d) apakšpunktu Eiropas akadēmiķu atzinumā par ACTA (http://www.iri.uni-
hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf), spriedumu lietā C-275/06 Promusicae, (2008), Krājums I–271 (62.–
68. punkts); spriedumu lietā C-70/10 Scarlet Extended SA pret Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL
(SABAM) (44. punkts); spriedumu lietā C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA
(SABAM) pret Netlog NV (42.–44. punkts) un spriedumu lietā C-461/10 Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts 
Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB pret Perfect Communication Sweden AB.
2 Sk., piemēram, Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 27. pantu, Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras tiesībām 15. pantu.
3 Sk. TRIPS nolīguma 8. panta 2. punktu.
4 GROSHEIDE, W. Intellectual Property and Human Rights: A Paradox, 1. izdevums, Čeltenhema, Edward Elgar 
Publishing, 2010 (328 lpp., ISBN 978-1848444478. 21. lpp.).
5 Parlamenta 2010. gada 15. decembra rezolūcija par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2009. gadā un to efektīvu 
īstenošanu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā (P7_TA(2010)0483, 5. punkts).
6 Komisijas paziņojums „Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai īstenošanai Eiropas Savienībā” (COM(2010)573, 3. lpp.) 
7 A Rouvroy un Y Poullet, „Self-determination as “the key” concept”' (http://www.cpdpconferences.org/Resources/Rouvroy-
Poullet.pdf). 
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un tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kas arī tiek aizsargātas ar Hartu;

10. atgādina Parlamenta nostāju, ko tas paudis 2009. gada 26. marta ieteikumā Padomei par 
drošības un pamatbrīvību stiprināšanu internetā1 un kas attiecas uz pašreizējo diskusiju, 
tostarp prasot pastāvīgu uzmanību veltīt absolūtai pamatbrīvību aizsardzībai un 
pastiprinātai to veicināšanai internetā;

11. atkārtoti norāda, ka Hartā atzīto tiesību un brīvību izmantošanas ierobežojumiem ir 
jāatbilst ECTK noteikumiem un Hartas 52. punktam, saskaņā ar kuru šādiem 
ierobežojumiem jābūt noteiktiem tiesību aktos, nepieciešamiem un samērīgiem ar to 
likumīgajiem mērķiem;

12. atgādina, ka Savienības noslēgtajiem starptautiskajiem nolīgumiem jāatbilst Līgumu 
noteikumiem; tie ir saistoši iestādēm un dalībvalstīm (LESD 216. panta 2. punkts), un 
saskaņā ar ES Tiesas pastāvīgo judikatūru tie ir Kopienas tiesiskās kārtības sastāvdaļa2;
uzsver, ka, lai atzītu starptautisko nolīgumu noteikumu tiešo ietekmi, „tiem no satura 
viedokļa būtu jābūt beznosacījuma un pietiekami precīziem, kā arī to raksturs un to 
uzbūve nedrīkst liegt šādu atsaukšanās iespēju”3; turklāt atgādina, ka saskaņā ar ES Tiesas 
judikatūru4 Savienības tiesību sistēmas atzīto vispārējo principu, tostarp pamattiesību, 
aizsardzības prasības ir saistošas arī dalībvalstīm, kad tās īsteno Savienības tiesisko 
regulējumu, un tādēļ to pienākums ir cik vien iespējams piemērot šo tiesisko regulējumu, 
ievērojot minētās prasības, un pienākumi, ko uzliek starptautiski līgumi, nevar radīt sekas, 
kad tiek pārkāpti Savienības līgumu konstitucionālie principi, tostarp princips, ka visos 
Savienības tiesību aktos ir jāievēro pamattiesības;

13. pauž dziļu nožēlu, ka nav veikts konkrēts novērtējums par ACTA ietekmi uz 
pamattiesībām, un nepiekrīt uzskatam, ka „nav pamata veikt ietekmes novērtējumu par 
ACTA, jo tajā nav paredzēts nekas tāds, kas pārsniedz ES acquis, un nav vajadzīgi 
īstenošanas noteikumi”5, īpaši ņemot vērā Komisijas viedokli, kas pausts tās 2010. gada 
paziņojumā „Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai īstenošanai Eiropas Savienībā”6;

14. atgādina, ka Komisija ir nolēmusi nododot ACTA Eiropas Savienības Tiesai, lai 
pārbaudītu nolīguma atbilstību Savienības līgumiem, jo īpaši Hartai7;

15. respektē Līgumos paredzēto ES Tiesas lomu; tomēr uzsver, ka Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas novērtējumā šajā saistībā jāņem vērā Parlamenta nozīme pamattiesību 
aizsardzībā un veicināšanā saskaņā ar to burtu un garu, to ārējām un iekšējām dimensijām, 
gan no indivīda, gan no Kopienas perspektīvas; turklāt uzskata, ka šādā novērtējumā būtu 
jāpārbauda, vai analizētajā instrumentā ir atspoguļots iepriekš raksturotais Eiropas 
modelis, kas paredz nodrošināt augstus pamattiesību aizsardzības standartus un nosaka 
cieņu, autonomiju un pašattīstību par saviem pamatelementiem; 

                                               
1 OV C 117 E, 6.5.2010, 206. lpp. 
2 Sk. spriedumu lietā C-135/10SC F. pret Del Corso (39. punkts), kas atsaucas arī uz spriedumiem lietā C-181/73 Haegeman
un C-12/86 Demirel.
3 Turpat, 43. punkts.
4 Spriedumi lietā C-540/03 Parlaments pret Padomi (105. punkts), C-402/05 P un C-415/05 P Kadi un Al Barakaat 
International Foundation pret Padomi un Komisiju (285. punkts).
5 Sk. paziņojumu „Civil Society Meeting ACTA” (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/february/tradoc_147497.pdf.)
6 Turpat, 1. punkts.
7 LESD 218. panta 11. punkts.
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Tiesiskās noteiktības un pienācīga līdzsvara apstrīdēšana

16. atzīmē, ka attiecībā uz pamattiesībām un proporcionalitāti ACTA ir ietverti gan vispārīgi 
noteikumi (piemēram, 4. pants1 un 6. pants2, preambula), gan konkrēti noteikumi 
(piemēram, 27. panta 3. un 4. punkts3); tomēr šajā sakarībā norāda, ka 4. pants attiecas 
tikai uz personas datu izpaušanu, ko izdara valstis, un ka 27. panta 3. un 4. punktā 
ietvertās atsauces būtu uzskatāmas par standarta un minimālajām garantijām; norāda, ka 
privātums un vārda brīvība ir ne tikai vienkārši principi, kā tas norādīts ACTA, bet tās ir 
atzītas par pamattiesībām arī Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, Hartā un Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā4;

17. pauž šaubas par to, vai ACTA noteiktie jēdzieni, piemēram, „pamatprincipi” vai „taisnīga 
procesa” jēdziens ir savienojami ar Hartā noteiktajiem jēdzieniem, piemēram, 
pamattiesībām vai tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas izriet no 47. panta;

18. norāda, ka bažas galvenokārt ir saistītas ar tiem noteikumiem, kuri pieļauj elastību to 
īstenošanā, pamatojot ar to, ka šie noteikumi Savienībā varētu tikt īstenoti nelikumīgā vai 
pamattiesībām neatbilstošā veidā;

19. turklāt uzskata — lai arī ir saprotams, ka starptautisku nolīgumu, par kuru sarunas risina 
puses ar atšķirīgām juridiskām tradīcijām, izstrādās vispārīgāku nekā ES tiesību aktus5, 
ņemot vērā dažādos veidus, kā puses panāk tiesību un interešu līdzsvaru un nodrošina 
elastību, ir arī ļoti būtiski ACTA ietvert tiesisko noteiktību un stingras un sīki izstrādātas 
garantijas;

20. uzsver, ka joprojām ir liela tiesiskā nenoteiktība attiecībā uz dažu svarīgāko ACTA
noteikumu formulējumu (piemēram, 11. pants (ar pārkāpumu saistīta informācija), 
23. pants (kriminālpārkāpumi), 27. pants (tiesībaizsardzība digitālajā vidē), it īpaši 
27. panta 3. punkts (sadarbības mehānismi) un 27. panta 4. punkts)); brīdina par iespēju, 
ka Eiropas Savienībā veidosies sadrumstalota pieeja un var rasties risks, ka netiks 
pienācīgi ievērotas pamattiesības, it īpaši tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības uz 
taisnīgu tiesu un tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību; uzsver to, ka šie riski ir īpaši 
reāli attiecībā uz 27. panta 3. un 4. punktu, ņemot vērā attiecīgo tekstu neprecizitāti, kā arī 
dažās dalībvalstīs pašlaik izmantotās prakses (piemēram, plaša mēroga interneta 
pārraudzību, ko veic privātie partneri), kuru atbilstība Hartai ir apšaubāma;

21. uzskata, ka 5. iedaļā „Intelektuālā īpašuma tiesību tiesībaizsardzība digitālajā vidē” ir īpaši 
nepieciešama lielāka skaidrība un saskanība, jo neprecizitātes un nepilnības var izraisīt 
atšķirīgus valstu noteikumus un šāda nesaskaņota sistēma radītu šķēršļus iekšējā tirgū, kas 
interneta vides gadījumā izslēgtu ar IĪT aizsargāto objektu plašāku pārrobežu 
izmantošanu;

                                               
1 Privātums un informācijas izpaušana.
2 Vispārīgās saistības attiecībā uz piemērošanu, konkrētāk, pienācīga visu dalībnieku tiesību aizsardzība un samērīguma 
prasība.
3 „saskaņā ar [saviem] tiesību aktiem un noteikumiem”; [..] „saskaņā ar Puses tiesību aktiem saglabātu tādus pamatprincipus 
kā vārda brīvība, tiesības uz taisnīgu tiesu un privātums”.
4 Šajā sakarībā sk. arī 64. punktu iepriekš minētajā EDAU atzinumā. 
5 Komisijas dienestu 2011. gada 27. aprīļa darba dokuments „Komentāri par Eiropas akadēmiķu atzinumu par Viltošanas 
novēršanas tirdzniecības nolīgumu”. 
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22. atgādina, ka saskaņā ar Hartas 49. pantu „nevienu nevar atzīt par vainīgu nodarījumā, kas 
ir darbība vai bezdarbība un ko tā izdarīšanas brīdī saskaņā ar attiecīgās valsts tiesībām 
vai starptautiskajām tiesībām neuzskata par noziedzīgu nodarījumu”; šajā saistībā norāda, 
ka atsevišķu 4. iedaļas „Krimināltiesiskā īstenošana” noteikumu piemērošanas joma ir 
neskaidra;

23. piekrīt bažām, kas paustas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 24. aprīļa 
atzinumā par ACTA, jo īpaši attiecībā uz neskaidro darbības jomu, aptuveno jēdziena 
„kompetentā iestāde” izpratni, personas datu apstrādi, ko veic interneta pakalpojumu 
sniedzēji, izmantojot brīvprātīgās izpildes sadarbības pasākumus, un piemērotu 
aizsardzības pasākumu trūkumu attiecībā uz pamattiesībām;

24. turklāt norāda — lai gan atsevišķi ACTA noteikumi (piemēram, 27. panta 3. un 4. punkts) 
nav obligāti un tāpēc tie neuzliek pusēm nekādas juridiskas saistības, kas varētu būt 
pretrunā pamattiesībām, fakts, ka noteikumiem trūkst konkrētības, pietiekamu 
ierobežojumu un garantiju, rada šaubas par nepieciešamo tiesiskās noteiktības līmeni, 
kāds pieprasīts attiecībā uz ACTA (piemēram, garantijas pret personas datu ļaunprātīgu 
izmantošanu un par aizsardzības tiesību aizstāvību); uzsver, ka šādi trūkumi nav 
pieļaujami nolīgumā, kuru slēdz Savienība; atgādina, ka citos starptautiskajos nolīgumos, 
kas saistīti ar pamattiesībām, ir nodrošināta lielāka precizitāte un aizsardzības pasākumi1;

25. uzskata, ka pasākumos, ar ko var noteikt abonentu, kura konts, iespējams, ir izmantots 
pārkāpuma veikšanai, varētu būt paredzēta dažādu veidu uzraudzība par to, kā fiziskas 
personas izmanto internetu; uzsver, ka ES Tiesa ir neapstrīdami nolēmusi, ka visu 
elektronisko komunikāciju uzraudzība bez laika ierobežojuma un konkrēti nenosakot 
darbības jomu, piemēram, filtrēšanu pēc interneta piekļuves nodrošinātāja (IPN) vai 
tiesību turētāju veiktu datu apkopošanu, nenodrošina taisnīgu līdzsvaru starp IĪT un citām 
pamattiesībām un brīvībām, it īpaši IPN tiesībām uz personas datu aizsardzību, kā arī IPN 
brīvību saņemt vai nosūtīt informāciju vai brīvību veikt uzņēmējdarbību (Hartas 8., 11. un 
16. pants)2;

26. uzskata, ka ACTA nav iekļautas pilnīgas garantijas attiecībā uz konfidenciālas personiskas 
informācijas aizsardzību, aizstāvības tiesībām (jo īpaši tiesībām tikt uzklausītam) vai 
nevainīguma prezumpciju; 

27. uzskata, ka ACTA nav nodrošinātas garantijas, lai saglabātu tiesības uz privātās dzīves un 
saziņas neaizskaramību, kas izriet no Hartas 7. panta; 

Pienākums aizstāvēt pamattiesības 

28. pauž nožēlu par to, ka, uzsākot pārrunas par ACTA, netika papildus veikti būtiski centieni, 
lai apspriestos ar visām ieinteresētajām pusēm un ņemtu vērā to uzskatus; pauž nožēlu, ka 
attiecībā uz ACTA nav ievēroti augstie pārredzamības un labas pārvaldības standarti, ko 
Savienība cenšas ieviest; tāpēc uzskata, ka ACTA sagatavošana vēl ir ļoti agrīnā posmā, jo 

                                               
1 Sk., piemēram, Eiropas Padomes Konvenciju par kibernoziegumiem, Budapešta, 23.11.2001., CETS Nr. 185.
2 Lieta C-70/10 Scarlet Extended SA pret Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (47.–
49. punkts).



PE480.574v02-00 8/10 AD\903517LV.doc

LV

īpaši attiecībā uz jomām, kuras Savienībai vēl nav bijusi iespēja publiski plaši apspriest;

29. uzsver, ka interneta pakalpojumu sniedzējiem (IPS) nav jākontrolē internets, un tāpēc 
aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt tiesisku skaidrību par IPS nozīmi ACTA
ietvaros; uzskata, ka ACTA mērķis ir tikai plaša mēroga IĪT pārkāpumi, ļaujot nolīgumu 
parakstījušajām valstīm neattiecināt noteikumus par krimināltiesību izpildes procedūrām 
uz nekomerciālo lietošanu; atzīmē, ka nav skaidrs, kā noteikt robežu starp komerciālo un 
nekomerciālo lietošanu; šajā saistībā uzsver arī to, ka ir svarīgi nošķirt neliela apjoma 
nekomerciālu lejuplādēšanu no pirātisma;

30. uzskata, ka viltošana un pirātisms, ja to veic noziedzīgos nolūkos un komerciālā mērogā, 
ir nopietni vērā ņemamas parādības informācijas sabiedrībā un ka tāpēc ir jāizstrādā 
visaptveroša ES stratēģija, lai ar tām cīnītos; šādai ES stratēģijai būtu jāvērš uzmanība ne 
tikai uz viltošanas un pirātisma apkarošanu vai uz to ietekmi, bet arī uz to cēloņiem; tai ir 
pilnībā jāatbalsta pamattiesību ievērošana Eiropā un jābūt efektīvai, pieņemamai un viegli 
saprotamai sabiedrībai kopumā; atgādina, ka, ņemot vērā Eiropas Parlamenta prasību1, 
Komisija savā Eiropas digitalizācijas programmas stratēģijā apņēmās 2012. gadā pieņemt 
ES tiešsaistes tiesību kodeksu; tāpēc aicina Komisiju ES tiešsaistes tiesību kodeksā 
nepārprotami noteikt Eiropas pilsoņu lietotāju tiesības — ko viņi drīkst un ko nedrīkst 
darīt digitālajā vidē, tostarp izmantojot saturu, ko aizsargā IĪT;

31. uzsver, ka valstis, kurās notiek lielākie IĪT pārkāpumi, piemēram, Ķīna, Pakistāna, 
Krievija un Brazīlija, netika aicinātas parakstīt ACTA un ka ir maz ticams, ka šīs valstis 
parakstīs ACTA tuvākajā laikā, kas liek nopietni apšaubīt ACTA ierosināto pasākumu 
iedarbību;

32. uzskata, ka pamattiesību jomā ir jāizvairās no neskaidrības vai vismaz tā jāsamazina līdz 
minimumam; uzskata, ka attiecībā uz ACTA neskaidrības nav novērstas, bet, gluži pretēji, 
ir izraisītas dažādas citas neskaidrības; atgādina, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa apstiprina, 
ka jebkādiem likumīgi noteikto pamattiesību un brīvību ierobežojumiem ir jābūt 
prognozējamiem attiecībā uz to izraisītajām sekām, jābūt skaidriem un precīziem, kā arī 
demokrātiskā sabiedrībā pieejamiem un nepieciešamiem, un samērīgiem ar to 
likumīgajiem mērķiem; 

33. uzskata, ka ACTA nav nodrošināti atbilstoši aizsardzības pasākumi un pienācīgs līdzsvars 
starp IĪT un citām galvenajām pamattiesībām, kā arī nav nodrošināta vajadzīgā tiesiskā 
noteiktība attiecībā uz galvenajiem ACTA noteikumiem;

34. ņemot vērā iepriekš minēto un neskarot ES Tiesas vērtējumu šajā jautājumā, taču, ņemot 
vērā Parlamenta nozīmi pamattiesību aizsardzībā un veicināšanā, secina, ka ierosinātais 
ACTA, attiecībā uz ko tika lūgta Parlamenta piekrišana, nav savienojams ar Hartā 
noteiktajām tiesībām, un aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības 
komiteju ieteikt Parlamentam neatbalstīt ACTA noslēgšanu.

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par patērētāju uzticēšanos digitālajai videi (OV C 146 E, 12.6.2008., 
370. lpp., 25.–28. punkts).
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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība Eiropā ir būtisks 
uzdevums, lai saglabātu mūsu kontinenta konkurences priekšrocības globalizētajā, strauji 
mainīgajā un savstarpēji saistītajā ekonomikā. Māksliniekiem un novatoriem būtu jāsaņem 
atlīdzība par savu apdāvinātību. Tajā pašā laikā šiem māksliniekiem kopā ar aktīvistiem, 
politiskajiem disidentiem un iedzīvotājiem, kas vēlas iesaistīties sabiedriskās diskusijās, 
nevajadzētu nekādā veidā saskarties ar to, ka tiek kavētas viņu spējas sazināties, radīt, 
protestēt un rīkoties. Īpaši svarīgi, lai tas nenotiktu tagad, kad mēs visā pasaulē piedzīvojam 
un atzinīgi vērtējam to, ka plaši un nekontrolēti izplatās viedokļi, kuriem beidzot ir iespēja tikt 
uzklausītiem. Eiropas Parlaments kā vienīgais tiešais 400 miljonu Eiropas iedzīvotāju 
pārstāvis ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka šī izplatīšanās joprojām netiek traucēta.

Protams, datņu koplietošanas kultūra, kas radusies pēdējo desmitgažu laikā notikušās 
ievērojamās tehnoloģiskās attīstības iespaidā, izraisa tiešas problēmas šajā laikā īstenotās 
mākslinieku atlīdzības prakses un pienācīgu intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas jomā. 
Mūsu kā politikas veidotāju uzdevums ir atrisināt šīs problēmas, panākot pienācīgu līdzsvaru 
starp tehnoloģiju radītajām iespējām un mākslinieciskās jaunrades turpināšanu, kas ir Eiropai 
raksturīga vērtība — pazīšanas zīme un apliecina tās vietu pasaulē. 

Tāpēc mēs izšķirošā šo diskusiju brīdī esam satraucošu pārmaiņu priekšā. Šajā sakarībā 
atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ACTA izstrāde vēl ir ļoti agrīnā posmā un Līguma 
iespējamā pieņemšana varētu būtiski ierobežot sabiedriskās apspriešanas iespēju, kas ir mūsu 
demokrātiskā mantojuma vērtība. Kad jāreaģē uz tik ievērojamu izaicinājumu, mums pilnīgi 
noteikti ir vajadzīgs, lai katrs mūsu eksperts, katra šīs problēmas skartā organizācija vai 
iestāde, ko varam iesaistīt, katrs iedzīvotājs, kurš vēlas paust viedokli, jau pašā sākumā 
piedalītos mūsdienīga sabiedriskā pakta, mūsdienīgas intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības sistēmas veidošanā. ACTA tāds nav, un tas nav bijis tā iecerēts. Gluži otrādi, 
atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ACTA pieņemšana pāragri apslāpētu diskusijas un nosvērtu 
svaru kausus uz vienu pusi, ļautu dalībvalstīm eksperimentēt ar tiesībām, un tas, iespējams, 
varētu kaitēt pamatbrīvībām un radīt precedentus, kas nebūtu vēlami nākotnes sabiedrībai. 
Pievēršot uzmanību minētajiem draudiem, šā atzinuma mērķis ir bagātināt Eiropas Parlamenta 
sākto diskusiju un palīdzēt EP deputātiem veidot uz iespējami plašāku informāciju pamatotu 
un izsvērtu lēmumu par pamatjautājumu, proti, noraidīt ACTA noslēgšanu vai dot tai mūsu 
piekrišanu. 
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