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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

27.3.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1221/2011, ko iesniedza Latvijas valstspiederīgais G. K., 
par ACTA (tirdzniecības nolīgums viltojumu novēršanas jomā) nolīguma 
daļas par tiesībām uz privāto dzīvi pārkāpumu

Lūgumraksts Nr. 0116/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Iwo 
Domeracki, par Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā

Lūgumraksts Nr. 0142/2012, ko asociācijas „Forum Rdzawka” vārdā 
iesniedza Polijas valstspiederīgais Mateusz Wójtowicz un kam pievienoti 
2 paraksti, par iebildumu pret starptautisko tirdzniecības nolīgumu ACTA

Lūgumraksts Nr. 0203/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Joachim 
Scholz, par ACTA

Lūgumraksts Nr. 0223/2012, ko AVAAZ vārdā iesniedza Apvienotās 
Karalistes valstspiederīgais Alex Willis un kam pievienoti vairāk nekā divi 
miljoni parakstu, par ACTA

1. Lūgumraksta Nr. 1221/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ārkārtīgi konspektīvi apgalvo, ka daudzpusējais ACTA nolīgums, par 
ko vienojusies Eiropas Komisija, intelektuālā īpašuma aizsardzības ziņā varētu būt uzskatāms 
par privātās dzīves neaizskaramības un vārda brīvības pārkāpumu attiecībā uz saziņu 
internetā.

Lūgumraksta Nr. 0116/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu izbeigt sarunas par Tirdzniecības 
nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA). Viņš uzskata, ka šis nolīgums neizbeigs ne 
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viltotu izstrādājumu tirdzniecību, ne arī pirātismu internetā. Pēc viņa domām, ACTA varas 
iestādēm un uzņēmumiem, aizbildinoties ar cīņu pret pirātismu, dod iespēju pārmērīgi 
kontrolēt internetu, kas kaitē mazajiem uzņēmumiem un māksliniekiem. ACTA pieņemšana 
arī ievērojami kaitēšot ģenērisko zāļu tirdzniecībai. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs sūdzas 
par pārredzamības trūkumu, kas raksturīgs ACTA sarunu norisei. Tas viņam atgādina Padomju 
Savienības laiku, kad lēmumi tika pieņemti aiz slēgtām durvīm, to pieņemšanā neiesaistot 
pilsoņus.

Lūgumraksta Nr. 0142/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž savas pretenzijas pret starptautisko tirdzniecības nolīgumu 
ACTA un jo īpaši pret tajā ietvertajām atsaucēm uz intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
digitālajā vidē, kā arī pret sekām, ko ACTA var izraisīt attiecībā uz piekļuvi zālēm 
jaunattīstības valstīs. Lūgumraksta iesniedzējs arī uzsver, ka neskaidro definīciju un 
neviennozīmīgo formulējumu nolīguma tekstā dēļ ACTA sekmēs tādu brīvību ierobežošanu kā 
vārda brīvība, taisnīga tiesu iestāžu pieejamība un tiesības uz privāto dzīvi, un, tā kā viņš 
uzskata, ka nolīgums ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu norobežoties no ACTA un iesniegt lietu Eiropas Savienības Tiesā.

Lūgumraksta Nr. 0203/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu noraidīt Tirdzniecības nolīgumu viltojumu 
novēršanas jomā (ACTA). Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, ACTA nolīgumā noteiktais 
autortiesību īpašnieku juridiskais statuss ir nesamērīgi stabilāks nekā pretējo pušu juridiskais 
statuss cita starpā tāpēc, ka tajā nav pietiekami reglamentētas tiesības uz taisnīgu tiesu. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata arī, ka interneta pakalpojumu sniedzēju pienākums sniegt 
datus par to lietotājiem ir pārmērīgs un autortiesību īpašnieki šajā jomā iegūtu lielākas 
pilnvaras nekā valsts. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ACTA nolīgums var kaitēt 
uzņēmumu interesēm un izraisīt komercnoslēpumu izpaušanu, jo tajā nav ietverti 
konfidencialitātes noteikumi. Pie tam lūgumraksta iesniedzējs domā, ka ACTA nolīgums nav 
ticis izstrādāts pārredzami un demokrātiski. 

Lūgumraksta Nr. 0223/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu stingri aizstāvēt brīvu un atklātu internetu 
un noraidīt Tirdzniecības nolīguma viltojumu novēršanas jomā (ACTA) ratifikāciju, jo šis 
nolīgums darīs galu brīvam un atklātam internetam. Internets visas pasaules iedzīvotājiem ir 
būtisks instruments ideju apmaiņai un demokrātijas veicināšanai. Lūgumraksta iesniedzējs 
aicina Eiropas Parlamentu kļūt par pasaules vadošo dalībnieku un aizsargāt interneta lietotāju 
tiesības.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1221/2011 atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. februārī.
Lūgumraksts Nr. 0116/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 31. maijā.
Lūgumraksts Nr. 0142/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 0203/2012 un Nr. 0223/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. jūnijā.                                      
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Eiropas Parlaments 2012. gada 4. jūlijā ar balsojumu plenārsēdē nolēma nedot piekrišanu 
Tirdzniecības nolīgumam viltojumu novēršanas jomā (ACTA), un līdz ar to šis nolīgums nevar 
tikt ratificēts. Komisija 2012. gada 19. decembrī nolēma atsaukt 2012. gada 10. maija 
pieprasījumu pēc Eiropas Savienības Tiesas atzinuma par to, vai ACTA atbilst ES līgumiem, 
jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartai. Komisija par to tajā pašā dienā informēja 
Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komiteju. 

Tiesa šo jautājumu izslēdza no sava reģistra pēc 2013. gada 18. februāra pieprasījuma. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, attiecīgajiem lūgumrakstiem vairs nav pamatojuma. 


