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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par viltošanas ietekmi uz starptautisko tirdzniecību
(2008/2133(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ESAO 2007. gadā publicēto ziņojumu „Viltošanas un pirātisma ietekme uz 
ekonomiku”,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Kopienas Lisabonas programmas 
īstenošana — mūsdienīga MVU politika izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai” 
(COM(2005)0551),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Globālā Eiropa. Konkurence pasaulē — 
Ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā” (COM(2006)0567),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Globālā Eiropa: spēcīgāka partnerība, lai 
Eiropas eksportētājiem sniegtu piekļuvi tirgum” (COM(2007)0183),,

– ņemot vērā 2008. gada 19. februāra rezolūciju par ES stratēģiju, lai Eiropas uzņēmumiem 
nodrošinātu piekļuvi tirgum1,

– ņemto vērā 2007. gada 22. maija rezolūciju par Eiropu globalizācijas kontekstā — ārējie 
konkurētspējas aspekti2,,

– ņemot vērā 2008. gada 5. jūnija rezolūciju par efektīviem importa un eksporta 
noteikumiem un procedūrām tirgus politikā3,

– ņemot vērā 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par ES un ASV transatlantiskajām 
ekonomiskajām attiecībām4,

– ņemot vērā 2006. gada 12. oktobra rezolūciju par ekonomiskajām un tirdzniecības 
attiecībām ar Mercosur saistībā ar sarunām par starpreģionālo asociācijas nolīgumu5,

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembra rezolūciju par tirdzniecības un ekonomiskajām 
attiecībām ar Koreju6, 

1  Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0053.
2  OV C 102E, 24.4.2008., 128. lpp. 
3  Līdz šim pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0247.
4  OV C 298E, 8.12.2006., 235. lpp.
5  OV C 308E, 16.12.2006., 182. lpp.
6  Līdz šim pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0629.
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– ņemot vērā 2008. gada 8. maija rezolūciju par tirdzniecību un ekonomiskajām attiecībām 
ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN)1,

– ņemot vērā 2005. gada 13. oktobra rezolūciju par ES un Ķīnas tirdzniecības attiecību 
perspektīvām2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „ES un Ķīna – 
ciešāki partneri, arvien lielāki pienākumi” (COM(2006)0631) un tā pavaddokumentu 
„„Ciešāka partnerība, augoša atbildība” Politikas dokuments par ES un Ķīnas tirdzniecību 
un ieguldījumiem — konkurence un partnerība” (COM(2006)0632),

– 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),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Rīcības 
programma: cīņas paātrināšana pret HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi saistībā ar 
nabadzības samazināšanu” (COM(2001)0096),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Kopienas rīcības 
programmas atjaunināšana: cīņas paātrināšana pret HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi 
saistībā ar nabadzības samazināšanu” (COM(2003)0093),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Saskaņotas Eiropas 
politiskās nostādnes, veicot ārējas darbības cīņā pret HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi” 
(COM(2004)0726),

– 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 problēmas, 

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

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās komitejas un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

A. tā kā lai īstenotu Lisabonas atjaunotās programmas mērķus, ir efektīvi jācīnās pret 
viltošanas fenomenu gan attiecībā uz iekšējo dimensiju, gan attiecībā uz ārējiem 
aspektiem, kas minēti Komisijas ziņojumā „Globālā Eiropa: spēcīgāka partnerība, lai 
Eiropas eksportētājiem sniegtu piekļuvi tirgum” (COM(2007)0183);

B. tā kā Eiropas Savienība ir pasaulē otrā preču un pakalpojumu importētāja un tās vienotais 

1  Līdz šim pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0195.
2  OV C 233E, 28.9.2006., 103. lpp.
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tirgus, ja tas ir plaši atvērts un pārredzams, sniedz plašas iespējas, bet tas ir pakļauts arī 
īstam viltotu preču invāzijas riskam;

C. tā kā smagie intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumi kļūst par beztarifu barjerām, kas 
īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuru līdzekļi un resursi ir ierobežoti 
sarežģī un sadārdzina piekļuvi iekšējiem tirgiem,

D. tā kā Eiropas konkurētspēja vienmēr ir bijusi atkarīga no darbaspēka kvalitātes un arvien 
biežāk un it īpaši MVU gadījumā arī no pētniecības un attīstības, no inovācijām un IĪT; 

E. tā kā IĪT, tostarp ģeogrāfiskās izcelsmes un izcelsmes norādes Eiropas Savienības 
tirdzniecības partneri ne vienmēr ievēro kārtīgi;

F. tā kā 2007. gadā to preču apjoms, kuru IĪT ir pārkāptas un ko ir konfiscējusi Eiropas 
Savienības muita, ir pieaudzis par 17 % viena gada laikā, taču attiecībā uz kosmētiku un 
uz personīgās higiēnas precēm šis pieaugums ir 264 %, rotaļlietām —98 % un zālēm —
51 %;

G. tā kā viltošanas un pirātisma fenomens ārkārtīgi smagi ietekmē Eiropas Savienības 
ekonomiku un visu Kopienas sociāli ekonomisko sistēmu, jo tas apslāpē inovāciju 
iniciatīvas, kavē ārvalstu tiešās investīcijas, samazina kvalificēto darba vietu skaitu 
rūpniecībā un veido pamatus pagrīdes ekonomikai, kuru kontrolē organizētās noziedzības 
grupas paralēli oficiālajai sistēmai;

H. tā kā viltošana rada smagas vides problēmas, jo viltotas preces neatbilst kvalitātes 
standartiem un to savākšana un iznīcināšana ir dārga; 

I. tā kā vienotais tirgus garantē Eiropas patērētājiem iespēju brīvi, pārskatāmi un droši 
izvēlēties produktus, ko viņi vēlas pirkt un tā kā viltošana, ja to pienācīgi neapkaro, var 
nelabvēlīgi ietekmēt ne vien tiesisko paļāvību, kura ir visas sistēmas pamatā, bet arī 
nopietni apdraudēt drošību, veselību un galējā gadījumā arī patērētāju dzīvību un ka tāpēc 
ir nepieciešams labāk garantēt viņu tiesības;

J. tā kā atšķirības, kas dalībvalstu tiesību aktos pastāv IĪT jomā, īpaši attiecībā uz 
kriminālprocesuālajiem drošības līdzekļiem, kuru mērķis ir panākt šo tiesību ievērošanu, 
vājina Eiropas Savienības sarunu pozīcijas un var sagraut līdz šim šā fenomena 
efektīvākai apkarošanai starptautiskā mērogā ieguldīto pūliņu rezultātus;

K. tā kā 2007. gadā Eiropas Savienība, Japāna un ASV ir paziņojušas par sarunu uzsākšanu 
ar mērķi pabeigt jaunu daudzpusēju nolīgumu, kura mērķis ir uzlabot IĪT īstenošanu un 
apkarot viltošanas un pirātisma fenomenu (nolīgums par viltotu preču tirdzniecības 
apkarošanu); 

L. tā kā ir nepieciešams skaidri noteikt atšķirību starp ģeneriskajām zālēm, kuru izplatīšanu 
un tirdzniecību vajag veicināt gan Eiropas Savienībā, gan attīstības valstīs, un viltotām 
zālēm, kuras, pirmkārt, apdraud sabiedrības veselību un, otrkārt, rada būtiskus 
ekonomiskus zaudējumus attiecīgās jomas uzņēmumiem, vienlaikus kavējot arī jaunu 
produktu izstrādi, turklāt no tā labumu negūst mazākattīstīto valstu iedzīvotāji;
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Daudzpusēja sistēma

1. uzskata, ka PTO sistēma ir IĪT nodrošinājusi plašu atpazīstamību starptautiskajā līmenī, 
līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (IĪTK) paredzot minimālās 
aizsardzības normas, dialoga pastiprināšanu starp dalībvalstīm un tādām organizācijām kā 
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (PIĪO) un Pasaules Muitas organizācija 
(PMO), kā arī preventīva un domstarpību izšķiršanas mehānisma izveidi;

2. aicina Komisiju IĪTK padomē censties panākt to, lai valstu tiesību aktos transponētajām 
normām tiktu paredzēti arī piemērošanas pasākumi un efektīvas sankcijas pārkāpumu 
gadījumam;

3. aicina Komisiju konsolidēt un paplašināt IĪTK līguma piemērošanas jomu, lai tam tiktu 
pakļauti arī eksporta, tranzīta un pārkraušanas pasākumi, kā arī visas IĪT, kas līdz šim 
nebija iekļautas līgumā, katrā atsevišķā gadījumā ņemot vērā pretējās sarunu puses 
attīstības līmeni un nosakot šķirtni starp viltoto vai pirātisko preču ražotājām, tranzīta un 
izmantotājām valstīm;

4. aicina, lai Komisija un dalībvalstis īsteno attīstības valstīm paredzētus precīzus ar 
piemērotu finansējumu nodrošinātus pasākumus, kuru mērķis ir novērst risku, kas saistīts 
ar potenciāli bīstamiem viltotiem produktiem, turklāt šiem pasākumiem ir jābūt atturošai 
ietekmei uz ārvalstu tiešajām investīcijām un noziedzīgām vai teroristiskām darbībām 
šajās valstīs; 

5. atgādina, ka atsevišķās jaunajās ekonomikas valstīs viltotu un pirātisku preču ražošana ir 
sasniegusi satraucošu apjomu un norāda, ka ir jāveic īpaši pasākumi, lai nostiprinātu 
koordināciju starp muitas dienestiem, tiesu iestādēm un policijas dienestu, lai gan EP 
atzinīgi vērtē līdz šim īstenotos koordinācijas pasākumus, kā arī jāveicina valstu tiesību 
aktu saskaņošana ar Eiropas Savienības tiesībām;

6. ir pārliecināts, ka pastiprinot viltošanas apkarošanu, biežāk un mērķtiecīgāk ir jāvēršas pie 
PTO Strīdu izšķiršanas organizācijas, kas līdztekus valsts un Kopienas tiesām, kuras, 
konsolidējot tiesu praksi un tādējādi nostiprinot IĪTK līguma saturu un piemērošanas 
jomu, var labāk aizsargāt Eiropas ražotājus un patērētājus;

Nolīgums par viltotu preču tirdzniecības apkarošanu un citi divpusēji un reģionāli Eiropas 
Savienības pasākumi

7. aicina Komisiju paralēli daudzpusējām sarunām uzsākt viltošanas un pirātisma 
apkarošanu, atbalstot arī divpusējus, reģionālus un daudzpusējus līgumus, kuru mērķis ir 
efektivitātes labad tuvināt tiesību aktus un to piemērošanu un kuros ir paredzēti arī 
efektīvi domstarpību novēršanas mehānismi, kā arī sankciju sistēma noteikto saistību 
neievērošanas gadījumam;  

8. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt visus norādītos pasākumus, lai ātri un pilnvērtīgi 
noslēgtu nolīgumu par viltotu preču tirdzniecības apkarošanu; uzskata, ka, ar šā līguma 
stāšanos spēkā radīsies ne vien starptautisks un būtisks atsauces parametrs, bet tas ļaus arī 
efektīvāk sankcionēt viltošanu un kļūs par ievērojamu trešo valstu, kuras šo līgumu nebūs 
noslēgušas, ietekmes rīku;
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9. atzinīgi vērtē daudzu PTO dalībvalstu pieaugošo interesi par nolīgumu par viltotu preču 
tirdzniecības apkarošanu un vēlas, lai šo nolīgumu varētu parakstīt arī Ķīna un citas jaunās 
ekonomikas valstis, kurtu saimniecību daudz tiešāk skar viltošana; 

Viltošanas apkarošanas ārējā atbalsta pasākumi

10. iesaka izveidot efektīvu mehānismu ar dažādiem nolīgumiem aizsargāto IĪT iespējamo 
pārkāpumu uzraudzīšanai un šo mehānismu sasaistīt ar tirdzniecības veicināšanas 
instrumentiem, ja to konkrēti izmanto viltošanas un pirātisma apkarošanai, tostarp 
attiecībā uz attīstības valstīm to iekļaujot vispārējo preferenču sistēmā vai attiecībā uz 
jaunās ekonomikas valstīm — piešķirot privilēģijas tirdzniecības aizsardzības pasākumu 
īstenošanas laikā;

11. atgādina, ka vispārējo preferenču sistēmas (VPS) regulā cita starpā ir paredzēta iespēja uz 
laiku atcelt preferences tiem tirdzniecības partneriem, kuri izmanto nelikumīgus 
paņēmienus; uzskata, ka šādos īpaši smagos gadījumos Komisijai būtu nopietni jāpārdomā 
iespēja izmantot šo atturošo instrumentu;

12. domā, ka regula par tirdzniecības šķēršļiem var sniegt lielu palīdzību uzņēmumiem, 
kuriem ir grūti piekļūt ārējiem tirgiem intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu dēļ un 
aicina Komisiju veicināt un atvieglot tā izmantošanu īpaši MVU vidū;

13.  aicina Komisiju nekavējoties pārdefinēt prioritātes Eiropas Savienības delegāciju apgādei 
ar cilvēkresursiem, lai nodrošinātu pietiekamu darbinieku skaitu tieši viltošanas 
apkarošanas jomā un šiem cilvēkresursiem ir jābūt pilnīgi iekļautiem „tirgus piekļuves 
grupās” un viņiem kopā ar dalībvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām ir jānodrošina 
efektīva Kopienu viltošanas apkarošanas pasākumu piemērošana, jāuzlabo saziņa ar 
vietējām iestādēm un jānodrošina materiāls atskaites punkts tiem Kopienas uzņēmumiem 
(īpaši MVU), kuri sūdzas par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem;

Likumdošanas un organizatoriskie aspekti 

14. ņem vērā Komisijas Eiropas Savienībā veiktos daudzos pasākumus intelektuālā īpašuma 
nostiprināšanas jomā un aicina vairāk ieguldīt viltošanas fenomena apkarošanā un 
dalībvalstu spēkā esošo tiesību aktu saskaņošanā;

15. uzsver nepieciešamību Kopienā labāk koordinēt tos dienestus, kuriem ir jāsankcionē 
viltošanas fenomens un palielināt šajā jomā īstenoto Kopienas pasākumu skaitu;

16. pauž nožēlu, ka Padome nav pieņēmusi noteikumus par izcelsmes marķējumiem (tā 
sauktais „Made in”), kuri nodrošinātu labāku izsekojamību un importēto produktu 
izcelsmes noteikšanu, un vēlas, lai būtu pilnībā iespējams novērst šķēršļus, kas pašlaik 
kavē to stāšanos spēkā;

17. uzskata, ka nav iespējams atlikt vienotas Eiropas viltošanas un pirātisma apkarošanas 
koordinācijas iestādes izveidi, ja mēs vēlamies nodrošināt labāku koordināciju starp 
dažādām pusēm Eiropas līmenī un veidot sinerģiju ar privāto sektoru un dalībvalstu 
viltošanas apkarošanas iestādēm;  uzskata, ka šīs iestādes izveide ir nepieciešama, lai 
palielinātu ES nostājas ietekmi starptautiskajā līmenī un lai uzlabotu ES cīņas efektivitāti 
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pret viltošanas fenomenu;

18. mudina vēl vairāk pilnveidot un labāk koordinēt muitas procedūras Eiropas Savienībā, lai 
būtiski ierobežotu viltotu vai pirātisku produktu ienākšanu vienotajā tirgū; uzskata, ka 
efektīvāk vēršoties pret viltošanu, ir rūpīgi jāņem vērā būtiskā Interneta loma, kas pašlaik 
nosaka viltotu un pirātisku produktu tirdzniecību un reklāmu;

19. uzskata, ka Eiropas ražotājiem vajadzētu pašiem veicināt un atbalstīt pasākumus, ko 
īstenos Eiropas iestādes; domā, ka īpaši būtiski ir, lai MVU pastāvētu iespējas pilnvērtīgi 
aizstāvēt savas tiesības īpaši IĪT pārkāpšanas gadījumā trešās valstīs;

Noslēguma apsvērumi

20. aicina Komisiju kopā ar Padomi un dalībvalstīm noteikt skaidru, loģisku un tālejošu 
politisko līniju, kura paralēli iekšējiem pasākumiem muitas un krimināltiesību jomā 
koordinētu un orientētu Eiropas Savienības un dalībvalstu „ārējos” viltošanas un pirātisma 
apkarošanas pasākumus;

21. uzsver nepieciešamību jau tagad nodrošināt Eiropas Parlamentam nozīmīgāku lomu 
viltošanas apkarošanā; uzskata, ka būtu vēlams EP politisko klātbūtni veicināt gan tādās 
specializētās starptautiskās sanāksmēs kā Pasaules viltošanas un pirātisma apkarošanas 
kongress, gan starptautiskajās organizācijās, kuras strādā intelektuālā īpašuma 
aizsardzības jomā;

22. aicina Komisiju un Padomi sniegt EP pilnīgu informāciju par dažādiem pasākumiem šajā 
jomā un to iesaistīt;

o

o o

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

2006. gadā publicētajā Komisijas paziņojumā „Globālā Eiropa” ir atzīts, ka daudzpusējos un 
divpusējos pasākumos ir jāstiprina Eiropas konkurētspējas ārējā dimensija un jādod jauns 
impulss viltošanas apkarošanai trešās valstīs. 

Uzdevums ir liels. Viltoto preču tirgus apjoms ir aptuveni 500 miljardi eiro, kas ir 7 līdz 10 % 
no pasaules tirdzniecības apjoma. Eiropas ekonomikas specializācija ir augsta līmeņa produkti 
ar lielu pievienoto vērtību un tie bieži ir aizsargāti ar IĪT. Tāpēc intelektuālā īpašuma 
aizsardzība ir instruments, no kura nav iespējams atteikties, ja mēs vēlamies aizsargāt Eiropas 
rūpniecības ārējo konkurētspēju. Šis instruments būtiski ietekmē arī Lisabonas stratēģijas 
veiksmīgu īstenošanu.

Tomēr nepareizi būtu domāt, ka jaunie pasākumi, kas tiek īstenoti viltošanas apkarošanas 
jomā ir tikai Kopienas rūpniecības interesēs. Papildus ļoti nelabvēlīgajai ietekmei uz 
ekonomiku, ko viltošana un pirātisms atstāj uz uzņēmumiem, šī pretlikumīgā rīcība katru 
gadu ir simtiem tūkstošu kvalificētu un labi atalgotu darbvietu izzušanas iemesls gan Eiropā 
(šeit aplēstais zaudēto darbvietu skaits sasniedz 200 000), gan citur pasaulē, turklāt šis 
fenomens var apdraudēt patērētāju veselību, kalpot par kriminālu vai teroristisku organizāciju 
finansējuma avotu un nodarīt lielu kaitējumu videi.

Viltošana ir daudzveidīgs fenomens, kam var būt bezgalīgi daudz variantu un kurš atšķirīgā 
līmenī skar gandrīz visus ekonomikas sektorus. Rupjas, viegli nosakāmas luksusa preču 
viltošanas laiks jau ir pagājis. Viltošanas un pirātisma jomā beidzamajos gados ir notikusi 
liela attīstība un šobrīd tā galvenokārt aptver rotaļlietu, apģērbu, datorprogrammu, zāļu, 
kosmētikas līdzekļu un pārtikas produktu, cigarešu un gan automobiļu, gan lidaparātu 
rezerves daļu ražošanu;  

Ne visi patērētāji apzinās, ka, pērkot apšaubāmas izcelsmes preces, viņi izdara pārkāpumu un 
atbalsta paralēlās ekonomikas sistēmu, ko vada organizētā noziedzība. Parlaments jau ir 
paudis savu viedokli šajā jautājumā, uzsvērdams, ka viltotu vai pirātisku produktu 
izmantošana personiskām vajadzībām bez peļņas iegūšanas ir jānošķir no nelikumīgas un tīšas 
tirdzniecības. Protams, ka būs jāņem vērā šī atšķirība un arī jāuzsāk informēšanas kampaņas, 
kas ļautu patērētājam labāk iepazīties ar risku, kāds rodas iegādājoties šādas preces un 
apzināties šādas rīcības bīstamību. 

Viltojamam bieži ir slēpts un bīstams raksturs. Tiek lēsts, ka 10 % zāļu ir viltotas. Šie 
produkti tā pat kā kosmētika var saturēt potenciāli bīstamas vielas, kuras var nelabvēlīgi 
ietekmēt veselību cilvēkam, kurš to lieto, visdrīzāk pat neko nenojauzdams. Šāds notikums 
atgadījās Panamā 2006. gadā, kad antifrīzu saturoša klepus sīrupa lietošanas rezultātā bojā 
gāja vairāk nekā 130  cilvēki. Tā pat arī plaukstošais viltoto pārtikas produktu tirgus (tostarp 
arī vīnu un liķieru tirgus) papildus smagajam kaitējumam, ko tas nodara Eiropas ražotājiem, 
var kļūt par nomācošu draudu patērētājiem galvenokārt ārpus produkta izcelsmes tirgus. 
Šādos apstākļos viltošanas apkarošana nozīmē arī brīvas un drošas produktu izvēles 
nodrošināšanu patērētājiem.

Attīstības valstis ir pirmās, kas cieš no viltošanas un tām bieži nav nepieciešamo šīs 
problēmas efektīvas apkarošanas līdzekļu. Referents uzskata, ka būtu jāveic īpaši pasākumi, 
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lai veicinātu šā fenomena efektīvu apkarošanu un novērstu organizētās noziedzības grupu 
kontrolētu „brīvo zonu” veidošanos. Vēršanās pret pārtikas produktu un zāļu viltošanu 
attīstības valstīs ir viena no ES ārējās rīcības prioritātēm šajā jomā.

Šā ziņojuma mērķis ir izstrādāt konkrētu un loģisku koordinētas un strukturētas Eiropas 
politikas priekšlikumu, kas varētu ietvert viltošanas apkarošanas ārējos aspektus. Viltošanas 
apkarošanai ir jākļūst par ES prioritāti un tās sekas ir rūpīgi jāņem vērā, definējot ES nākamo 
desmit gadu tirdzniecības politiku. 

IĪTK līguma modernizācija

Kad IĪTK līgums stājās spēkā, tas bija nozīmīgs solis uz globālu intelektuālā īpašuma 
disciplīnu, tomēr rezultāti ne vienmēr ir bijuši apmierinoši, jo daudzi PTO biedri nav varējuši 
vai gribējuši nodrošināt tā pilnīgu piemērošanu. Tāpēc Komisijai ir jāatbalsta piemēroti 
diplomātiski pasākumi, lai nodrošinātu, ka visi PTO biedri atbilstīgi piemēro minimālos IĪTK 
līguma noteikumus. 

Turklāt šis līgums nav pilnīgs un vairāki tā elementi būtu jāpārskata. It īpaši tā piemērošanas 
jomā ir jāiekļauj arī eksporta, tranzīta un pārkraušanas darbības, kā arī citi intelektuālā 
īpašuma pārkāpumi.

Smagu IĪTK līguma pārkāpumu gadījumā ES nevajadzētu vilcināties vērsties pie PTO Strīdu 
izšķiršanas organizācijas gan tad, ja nepieciešams aizstāvēt iesaistītās Eiropas puses, gan ja ir 
nepieciešams noteikt tiesu praksi, kas varētu padarīt skaidrāku līguma saturu, tādējādi 
atvieglojot tā piemērošanu, vienlaikus palielinot arī efektivitāti.

Turklāt referents ir pārliecināts, ka ir jāveicina regulas par tirdzniecības šķēršļiem 
izmantošana un jāatvieglina šis process Eiropas uzņēmumiem, kuri sūdzas par problemātisku 
piekļuvi ārējiem tirgiem pēc nelikumīgas un jebkurā gadījumā nelegālas viņu intelektuālā 
īpašuma tiesību izmantošanas no vietējo operatoru puses.

Nolīgums par viltotu preču tirdzniecības apkarošanu un citi divpusēji un reģionāli ES 
pasākumi

Lai gan multilaterālā PTO sistēma joprojām ir ES prioritāte, ir skaidrs, ka bez citām tādām 
divpusējām un daudzpusējām iniciatīvām kā IĪTK nebūs iespējams efektīvi apkarot šo 
viltošanas fenomenu starptautiskā līmenī. Šajā kontekstā Parlaments vēlas, lai to atbilstīgi 
informē un lai tas varētu dot savu ieguldījumu šajā līgumā pirms tā oficiālās iesniegšanas.

Nolīguma priekšlikums par viltotu preču tirdzniecības apkarošanu izriet no nepieciešamības 
iet tālāk par IĪTK līgumu un viltošanas apkarošanu padarīt efektīvāku un saskanīgāku. No 
šāda viedokļa bez šaubām ir pozitīvi, ka no viltošanas visvairāk cietušās rūpnieciski attīstītās 
valstis — ES, ASV un Japāna ir nolēmušas darbu saskaņot. Šis process ir tikai sākumposmā 
un būs jārūpējas par to, lai nenotiek pārklāšanās ar IĪTK līgumu un lai galīgie šā līguma mērķi 
būtu pietiekami skaidri un reālistiski.  

Ārpus Nolīguma par viltotu preču tirdzniecības apkarošanu referents uzskata, ka Komisijai 
vajadzētu visos jaunos brīvās tirdzniecības nolīgumos, par kuriem turpmākajos gados notiks 
sarunas, paredzēt klauzulu IĪT aizsardzībai (un efektīvu strīdu izšķiršanas mehānismu).
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Lai pilnībā ievērotu IĪTK nolīgumā un citos divpusējos un daudzpusējos nolīgumos noteiktās 
saistības, trešām valstīm un īpaši attīstības valstīm būs jāiegulda apjomīgs ekonomisks un 
organizatorisks darbs. Referents uzskata, ka ES ir vismaz daļēji jārisina šī problēma, sniedzot 
tām valstīm, kuras to lūdz un kuras izrāda vēlmi iesaistīties viltošanas apkarošanā, piemērotu 
ekonomisku un tehnisku atbalstu, kā arī veicinot personāla sagatavošanu un pieņemot, ja 
iespējams Kopienas muitas procedūras.

Īpaši ir jāuzsver cīņa pret viltošanu un pirātismu preču tranzīta valstīs un pret pārkāpējiem, 
kuri izmanto pārstrādes kuģus un darbojas ārzonas ūdeņos.   

Etiķete „Made in” un ievesto preču izsekojamība

Ja tiks pieņemts Padomes regulas priekšlikums1 par izcelsmes valsts norādi konkrētiem 
ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm, tas dos ne vien lielāku dažu preču kategoriju, īpaši 
audumu, kas bieži tiek viltoti, izcelsmes pārskatāmību, bet arī būtiski veicinās viltošanas 
apkarošanu. Referents tāpēc cer, ka būs iespējams pārvarēt nesaprotamās domstarpības, kuras 
ir palēninājušas šo procedūru un ka līdz ar to mums izdosies ātri šo tekstu pieņemt.

Īpaši būtu vēlams kopā ar skarto nozaru pārstāvjiem izskatīt metodes, kas ļautu muitas 
dienestiem un arī gala patērētājiem viegli noteikt, vai no trešām valstīm ievestās preces ir 
autentiskas. 

Likumdošanas un organizatoriskie aspekti 

Referents uzskata, ka ir nepieciešama labāka koordinācija Kopienas līmenī, lai viltošanas 
apkarošanas ārējā dimensijā sniegtu taustāmus rezultātus.

Vairs nav iespējams atlikt Eiropas vienotās viltošanas apkarošanas iestādes izveidi, kurai būtu 
arī jākoordinē gan dalībvalstu, gan dažādu Komisijas dienestu darbs. Šai jaunajai iestādei ir 
nepieciešami pietiekami līdzekļi un pilnvaras, lai paveiktu tai uzticētos uzdevumus, ievērojot 
dalībvalstu kompetencē esošos jautājumus. Turklāt Komisijai ir jārūpējas, lai visi tās dienesti, 
kuru pārziņā ir šī svarīgā tēma, darbojas koordinēti un savstarpēji saskaņoti.

Dalībvalstīm un Komisijai ir jāuzsver kāds īpašs viltošanas apkarošanas aspekts — MVU 
aizsardzība gan Eiropā, gan trešās valstīs. Uzņēmumiem ir ļoti nozīmīga loma veiksmīgā 
viltošanas apkarošanas stratēģijas īstenošanā un ražotājiem, kā to nesen atgādināja Komisija, 
ir jāiesaistās, taču ir nepiespējami vienādās pozīcijās nostādīt multinacionālus luksusa 
uzņēmumus un mazos ražotājus, kam ir izdevies noturēties savā darbības sektorā. Tāpēc ir 
jāpalīdz MVU pēc iespējas labāk aizstāvēties pret šo fenomenu, kas tiem nodara lielu 
kaitējumu un plašākā nozīmē ir jāizveido valsts un privātā sektora sadarbības modeļi, kas būtu 
efektīvāki un lētāki uzņēmumiem.

Tradicionālo tirgu pārsātinātība un jaunu atvēršana, piemēram jaunās ekonomikas valstīs, liek 
domāt par jaunu operatīvo stratēģiju, kas ne vien vērstos pret viltošanas fenomenu Eiropā, bet 
arī ir paredzēts, lai to novērstu reģionos, kuros tas ir dziļāk iesakņojies, vienlaikus darbojoties 
arī trešās valstīs, kuras bieži saņem viltotus Eiropas produktus, kuri var būt ražoti arī kādā citā 
planētas nostūrī.

1  Ref. 2005/0254 (ACC).
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Referents cer arī, ka būs iespējams gan uzlabot un paplašināt muitas procedūru saskaņošanu 
ES, gan izveidot visām dalībvalstīm kopēju kriminālsankciju mehānismu. Viltošanas un 
pirātisma apkarošanai ārpus Eiropas obligāti jānotiek, izmantojot spēcīgu kopēju noteikumu 
sistēmu, ko atbalsta visa ES.

Eiropas Parlamenta loma

Parlamentam ir ļoti nozīmīga loma viltošanas apkarošanā, jo īpaši saskaņā ar jaunajām 
pilnvarām, ko tam sniegs Lisabonas līgums pēc stāšanās spēkā. Būtu vēlams atbalstīt 
sadarbībā ar citām iesaistītajām parlamentārajām komitejām ikgadēju forumu par šo 
jautājumu, šo problēmu biežāk izvirzīt divpusējo attiecību (īpaši ar ASV kongresu) vai 
daudzpusējo attiecību (PTO asambleja) centrā un nosūtīt vienu parlamentāro delegāciju uz 
Pasaules viltošanas apkarošanas kongresu.


