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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai trešās valstīs
(2014/2206(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 1. jūlija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai „Tirdzniecība, izaugsme un 
intelektuālais īpašums — Stratēģija intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un 
īstenošanai trešās valstīs”(COM(2014)0389),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 11. panta 1. punktu un 
17. panta 2. punktu,

– ņemot vērā stratēģiju „Eiropa 2020” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 21. marta secinājumus,

– ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 2008. gada 
ziņojumu „Viltošanas un pirātisma ietekme uz ekonomiku”, kas tika atjaunināts 
2009. gadā,

– ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 2009. gada 
ziņojumu „Digitāla satura pirātisms”,

– ņemot vērā Eiropas Patentu iestādes un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (EPO/OHIM) 
2013. gada kopīgo pētījumu „Intelektuālā īpašuma tiesības intensīvi izmantojošās 
nozares — ieguldījums ekonomiskajā veiktspējā un nodarbinātībā Eiropas Savienībā”,

– ņemot vērā Pasaules Tirdzniecības organizācijas, Pasaules Intelektuālā īpašuma 
organizācijas un Pasaules Veselības organizācijas 2013. gada pētījumu „Medicīnas 
tehnoloģiju un inovāciju pieejamības veicināšana”,

– ņemot vērā Padomes 1994. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka 
Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas 
tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas 
ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (Regula par tirdzniecības 
šķēršļiem)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu 
(EK) Nr. 816/2006 par patentu piespiedu licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko 
produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības 

                                               
1 OV L 349, 31.12.1994., 71. lpp.
2 OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.
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problēmas1,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 953/2003 par izvairīšanos 
no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību2,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo 
tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (VPS regula)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) 
Nr.°952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija 
Regulu (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un 
ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) 1383/20035,

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par TRIPS nolīgumu un zāļu 
pieejamību6,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūciju par viltošanas ietekmi uz 
starptautisko tirdzniecību7,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 22. septembra rezolūciju par intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošanu iekšējā tirgū8,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 31. jūlija ziņojumu par ES muitas darbu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanā — rezultāti pie ES robežām9,

– ņemot vērā Padomes rezolūciju par ES Muitas rīcības plānu 2013.–2017. gadam, lai 
apkarotu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus10, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 10. decembra 
atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0000/2015),

A. tā kā konkurētspēja ES aizvien vairāk ir balstīta uz radošumu un inovāciju un tā kā 
gudra izaugsme — uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas attīstība — ir viena 

                                               
1 OV L 157, 9.6.2006., 1. lpp.
2 OV L 135, 3.6.2003., 5. lpp. 
3 OV L 169, 30.6.2005., 1. lpp.
4 OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.
5 OV L 181, 29.6.2013., 15. lpp.
6 OV C 175E, 10.7.2008., 591. lpp.
7 OV C 45E, 23.2.2010., 47. lpp.
8 OV C 50E, 21.2.2012., 48. lpp.
9 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/2014_ipr_statistics_en.pdf.
10 OV C 80, 19.3.2013., 1. lpp.
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no stratēģijas „Eiropa 2020“ trijām prioritātēm;

B. tā kā ir būtiski sekmēt stiprāku saistību starp izglītību, uzņēmējdarbību, pētniecību un 
inovāciju; tā kā intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumu apkarošanas procedūras ir 
dārgas un laikietilpīgas, jo īpaši MVU gadījumā;

C. tā kā ES un tās dalībvalstīm kā Pasaules Tirdzniecības Organizācijas dalībvalstīm ir 
jāpilda Nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) un līdz ar 
to, tām ir ienākums pieņemt un īstenot efektīvus pasākumus, lai novērstu ikvienu IĪT 
pārkāpumu;

D. tā kā IĪT apspriešanas pamatā ir jābūt kompetentām pārdomām par iepriekšējo pieredzi, 
vienlaikus saglabājot konsekvenci starp iekšējiem un ārējiem aspektiem, saredzot 
atšķirības starp fizisko un digitālo vidi, ņemot vērā visu iesaistīto personu, tostarp MVU 
un patērētāju organizāciju, bažas un cenšoties nodrošināt taisnīgu līdzsvaru starp tiesību 
turētāju un galalietotāju interesēm;

E. tā kā viltošana vairs nav saistīta tikai ar luksusprecēm, bet aptver arī plaša patēriņa
preces, piemēram, rotaļlietas, zāles, kosmētiku un pārtiku;

F. tā kā 2013. gadā uz aizdomu pamata par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem ES 
muitas iestādes aizturēja gandrīz 36 miljonus preču vienību, pārtverto preču vērtībai 
pārsniedzot EUR 760 miljonus;

G. tā kā 72 % aizturēto preču 2013. gadā bija saistītas ar maziem sūtījumiem; tā kā zāles 
ceturto gadu pēc kārtas ierindojās visizplatītākajā kategorijā, veidojot 19 % no šīm 
aizturētajām precēm un 10 % – no visām aizturētajām precēm;

H. tā kā IĪT pārkāpumi ir jāapkaro, lai mazinātu to radīto risku patērētāju veselībai un 
drošībai, kā arī videi un lai novērstu ekonomiskas un sociālas sekas ES uzņēmumiem un 
izgudrotājiem; tā kā cīņai pret organizēto noziedzību, kura gūst peļņu no viltotām un 
pirātiskām precēm, nepieciešama īpaša pieeja;

I. tā kā visaptverošs IĪT tiesiskais regulējums ir jāapvieno ar efektīvu īstenošanu, 
vienlaikus nodrošinot, ka IĪT ieviešanas pasākumi nepamatoti neapgrūtina likumīgu 
tirdzniecību,

Vispārīgas piezīmes

1. pozitīvi vērtē Komisijas pieeju, jo īpaši saistībā ar aicinājumu rast līdzsvaru starp 
atšķirīgajām interesēm;

2. uzskata, ka nav veikts paziņojuma novērtējums, kurā būtu ņemta vērā gan 2004. gada 
stratēģija intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai trešās valstīs, gan Viltošanas 
novēršanas tirdzniecības nolīguma (ACTA) noraidīšana;

3. uzsver, ka nav skaidrs, ar kādiem līdzekļiem un metodēm varētu sasniegt rezultātus, 
kuri minēti paziņojumā, jo īpaši saistībā ar to, kādi resursi tiks izmantoti un kur tie tiks 
ņemti;
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4. uzskata, ka nav skaidra norādījuma par iekšpolitikas un ārpolitikas saskaņošanu 
attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, un uzsver, ka svarīgi ir iekšēji 
uzlabot šo jomu;

5. uzsver, ka IĪT aizsardzība ir jāuzskata par pirmo soli, kas ir nepieciešams, taču nav 
pietiekošs, lai nodrošinātu piekļuvi trešās valsts tirgum, jo eksporta veicināšana nav 
veiksmīga bez aizsardzības;

6. uzsver, ka aizvien lielākā organizētās noziedzības iesaistīšanās IĪT pārkāpumos ir 
kļuvusi par nopietnu problēmu; pauž nožēlu, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (Palermo Konvencija) joprojām 
nav pievienots protokols pret viltošanu; 

7. atzinīgi vērtē un atbalsta mērķi panākt labāku saskaņu starp IĪT aizsardzību un 
īstenošanu un citiem politikas virzieniem, kā arī starp Komisiju un dalībvalstīm šā 
mērķa sasniegšanai; uzskata, ka IĪT aizsardzībai var būt izšķiroša nozīme, apkarojot 
organizēto noziedzību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nodokļu nemaksāšanu;

8. atbalsta Komisijas darbu, tai nosakot ģeogrāfiskās prioritātes, kā pamatu izmantojot tās 
pusgada ziņojumus par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un īstenošanu trešās 
valstīs;

9. uzskata, ka šajā stratēģijā nav pietiekami atzīta atšķirība starp preču zīmju un patentu 
fizisko viltošanu un autortiesību pārkāpumiem, jo īpaši digitālajā vidē; 

10. uzskata, ka stratēģijā jāiekļauj cieša sadarbība ar muitas iestādēm, lai nodrošinātu 
horizontālu saskaņotību;

11. uzsver, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un to aizsardzība ir tikpat svarīga kā citi 
intelektuālā īpašuma veidi un ka to atzīšanai ir jābūt Komisijas pamatmērķim, risinot
sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

12. uzskata, ka TRIPS nolīgums ir jāīsteno iespējami elastīgākā veidā;

Īstenošana un publiskas diskusijas

13. uzsver, ka vajadzīgas plašākas publiskas diskusijas par īstenošanu;

14. atzīst, ka jāuzlabo patērētāju informētība, norādot – labāka īstenošana pati par sevi 
neatrisinās šo problēmu; šajā sakarībā uzsver uzņēmējdarbības sektora nozīmi;

15. uzskata, ka nav skaidrības, kā varētu panākt sabiedrības atbalstu IĪT aizsardzībai, 
uzverot, ka ierosinātie pasākumi nerada skaidru priekšstatu par to, kā panākt plašāku 
sabiedrības atbalstu;

Internets un IĪT

16. aicina Komisiju un dalībvalstis apspriest un parakstīt saprašanās memorandu ar 
tiešsaistes platformām viltotu preču tirdzniecības nepieļaušanai;
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17. uzskata, ka stratēģijā ir precīzāk jāatrunā stingras ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzības veicināšana internetā, pirms nākt klajā ar konkrētiem mērķiem;

18. aicina Komisiju strādāt kopā ar Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporāciju 
(ICANN) un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju (WIPO), lai izveidotu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības mehānismu internetā;

19. uzskata, ka starpnieku atbildība ir nepietiekami novērtēta; šajā ziņā bija cerējis uz 
izvērstāku stratēģiju;

20. uzskata, ka stratēģijā vajadzēja iekļaut jaunu pienākumu bankām automātiski sodīt par 
krāpniecību internetā;

Jaunattīstības valstis un jaunietekmes ekonomikas

21. aicina Komisiju dot ieguldījumu tādas vides radīšanā, kurā dalībvalstu un trešo valstu 
intereses būtu saskaņotas un kurā pastāvētu savstarpēja vēlēšanās palielināt prasības;

22. uzskata, ka īpašajā veicināšanas režīmā ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai 
(GSP+) jāiekļauj tādu starptautisku IĪT nolīgumu ratifikācija un īstenošana kā WIPO
Preču zīmju līgums, Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju 
Ženēvas akts, Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumu aizsardzību un to 
starptautisko reģistrāciju un citi;

23. atzinīgi vērtē Komisijas darbu, atbalstot jaunattīstības valstis, kuras vēlas uzlabot savu 
IĪT sistēmu, un aicina Komisiju arī turpmāk pastiprināti censties nodrošināt 
nepārtrauktu tehnisko palīdzību izpratnes palielināšanas kampaņu, likumdošanas 
palīdzības un ierēdņu apmācības veidā;

Zāļu pieejamība

24. piekrīt aicinājumam atrast visaptverošu risinājumu zāļu pieejamības sarežģītajai un 
daudzpusīgajai problēmai;

25. aicina Komisiju atbalstīt konstruktīvu dialogu par zāļu pieejamību, tajā iesaistot visas 
ieinteresētās personas;

26. uzsver, ka nav atrisināts ģenērisko zāļu un farmaceitiskās pētniecības aizsardzības 
jautājums;

27. uzskata — kaut gan ir jāaizsargā ES uzņēmumi, zāļu cenas tomēr ir jāpielāgo tās valsts 
ekonomiskajam līmenim, kurā tās tirgo, vienlaikus ņemot vērā arī tirgus traucējumus, 
ko rada zāļu tālāka pārdošana trešās valstīs;

28. uzskata, ka uzņēmumi ir jāmudina ciešāk sadarboties savā konkurētspējīgajā vidē un 
strādāt kopā ar publiskām iestādēm;

29. uzskata, ka Savienībai ir jāiesaistās plašākās diskusijās par veselības aprūpes attīstību 
visā pasaulē, pievēršoties arī stratēģijām veselības aprūpes sistēmu pilnveidošanai;
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Datu uzlabošana

30. uzskata, ka paziņojumā sniegtie statistikas dati ir iegūti, izmantojot pretrunīgas un 
iepriekš kritizētas metodes; 

31. piekrīt Komisijas argumentācijai par ES Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
novērošanas centra izveidošanu un prasa tam piešķirt atvēlētos līdzekļus;

32. norāda, ka novērošanas centrs jāveido vispusīgā veidā un tas nedrīkst dublēt jau 
pastāvošas struktūras;

33. aicina Komisiju veicināt novērošanas centra neatkarību un nodrošināt, ka tā darbu 
neapdraud īsti vai šķietami aizspriedumi; 

ES tiesību akti un sadarbība Eiropas Savienībā

34. atzīst, ka labāka, saskaņotāka iekšējā politika IĪT jautājumos varētu palīdzēt, 
standartizējot IĪT aizsardzību un īstenošanu pasaulē;

35. aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai panāktu, ka tiek ratificēts WIPO Preču 
zīmju līgums, Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas 
akts, Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumu aizsardzību un to starptautisko 
reģistrāciju un citi ar IĪT saistīti starptautiski nolīgumi;

36. aicina Komisiju turpināt pasākumus saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, 
kas iekļauti tās Zaļajā grāmatā „Eiropas tradicionālās zinātības optimāla izmantošana: 
Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana 
uz nelauksaimnieciskiem produktiem“ (COM(2014)0469);

IĪT aizsardzība un īstenošana trešās valstīs

37. atbalsta Komisijas apņemšanos piešķirt prioritāti IĪT aizsardzības uzlabošanas 
veicināšanai PTO un citās starptautiskās struktūrās;

38. aicina Komisiju turpināt darbu, lai panāktu, ka PTO sistēmā būtu iekļauti ar IĪT saistīti 
starptautiskie nolīgumi, kuri ir ārpus tās, piemēram, WIPO Preču zīmju līgums, Hāgas 
vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas akts, Lisabonas 
Vienošanās par cilmes vietu nosaukumu aizsardzību un to starptautisko reģistrāciju;

39. uzskata, ka divpusēju brīvās tirdzniecības nolīgumu sarunās ir jāpiešķir prioritāte 
intelektuālā īpašuma sadaļām un ka sarunu pusēm ir jāatzīst, ka tiesībās veikt 
uzņēmējdarbību ir jāņem vērā IĪT ievērošana;

40. uzskata, ka WIPO līgumu ratifikācija ir jāiekļauj Savienības noslēgtajos brīvās 
tirdzniecības nolīgumos;

41. atbalsta Komisijas pieeju, tai veidojot intelektuālā īpašuma dialogus un darba grupas ar 
prioritārām valstīm, kurās nenotiek vispusīgas sarunas, lai panāktu konkrētas 
intelektuālā īpašuma aizsardzības un īstenošanas saistības;
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42. uzsver, ka pēc iespējas ir jāsekmē Savienības un citu reģionālo bloku sadarbība IĪT 
jomā;

43. aicina Komisiju biežāk izmantot strīdu izšķiršanas mehānismus, tostarp PTO Strīdu 
izšķiršanas padomi, ja tiek pārkāptas Savienības uzņēmēju tiesības;

44. aicina Komisiju mudināt trešās valstis savstarpēji atzīt intelektuālā īpašuma juridisko 
ekspertu tiesības praktizēt;

Palīdzība trešās valstīs un ģeogrāfiska pieeja

45. uzskata, ka ES uzņēmējiem un patērētājiem jebkurā trešā valstī ir jānodrošina iespēja 
saņemt viena vai vairāku Savienības intereses pārstāvošo intelektuālā īpašuma tiesību 
padomnieku ieteikumus;

46. uzskata, ka ES uzņēmēji un patērētāji trešās valstīs, kurās biežāk notiek IĪT pārkāpumi, 
ir īpaši jāaizsargā, paplašinot IĪT palīdzības dienestu;

o

o o

47. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pārskatīt stratēģiju intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzībai un īstenošanai trešās valstīs un atzīst, ka Komisijas izmantoto pieeju 
augstu vērtē dažādas ieinteresētās personas.

Intelektuālā īpašuma tiesības intensīvi izmantojošās nozares ES veido aptuveni 39% no 
kopējās saimnieciskās darbības (ikgadējai vērtībai sasniedzot EUR 4,7 miljardus) un aptuveni 
26% no visas nodarbinātības apjoma (56 miljoni darbvietu). 

Tomēr, kopš stājās spēkā Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS, 
1995. gada 1. janvāris), ir noslēgti tikai daži būtiski nolīgumi par IĪT, kaut gan izmaiņas 
tehnoloģijās un sabiedrībā ir pārveidojušas IĪT situāciju. Komisija pareizi konstatē 
nepieciešamību sekmēt pētniecību un inovāciju, zāļu pieejamības un vides aizsardzības 
problēmas kā tagad un nākotnē būtiskus jautājumus.

Referente atzīst, ka jebkura iniciatīva attiecībā uz ārpolitiku ir saistīta ar iekšpolitiku, tādēļ 
uzsver, ka ES ir rūpīgi jāapsver iekšēji uzlabojumi savos intelektuālā īpašuma noteikumos.


