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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par intelektuālā īpašuma tiesību stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū 

(2009/2178(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 11. septembra paziņojumu Padomei, Eiropas 

Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par intelektuālā īpašuma 

tiesību stingrāku piemērošanu iekšējā tirgū (COM(2009)0467), 

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2008. gada 25. septembra rezolūciju par 

visaptverošu Eiropas mēroga plānu cīņai pret viltošanu un pirātismu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 

par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību),  

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvu 2001/29/EK 

par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, 

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību 

attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma 

tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/48/EK 

par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/24/EK 

par datorprogrammu tiesisko aizsardzību, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 25.  aprīļa normatīvo rezolūciju par grozīto 

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par krimināltiesiskiem 

pasākumiem, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, 

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada stratēģiju par intelektuālo īpašumtiesību ievērošanu 

trešās valstīs un Komisijas dienestu darba dokumentu „Ziņojums par IĪT piemērošanu 

2009. gadā”, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 

komitejas atzinumu (A7-0000/2010), 

A. tā kā intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumi, ar kuriem tiek saprasti jebkādi jebkuru 

IĪT, piemēram, autortiesību, zīmolu, dizainparaugu vai patentu tiesību pārkāpumi, reāli 

apdraud patērētāju veselības un drošību, kā arī mūsu ekonomiku un mūsu sabiedrību; 

B. tā kā, cenšoties iekšējā tirgū pienācīgi piemērot IĪT, ir svarīgi ņemt vērā ne tikai ES 
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teritoriju, bet arī situāciju aiz ES ārējām robežām un trešās valstīs; 

C. tā kā dati par IĪT pārkāpumiem ir pretrunīgi, nepilnīgi, nepietiekami un izkliedēti; 

D. tā kā Eiropas ekonomikā inovācija un radošums ir nozīmīga pievienotā vērtība un tā kā, 

ņemot vērā ekonomikas stāvokli, ir jānodrošina šo jomu aizsardzība un attīstība; 

E. tā kā IĪT pārkāpšana ir horizontāla problēma, kas skar visas rūpniecības nozares un it īpaši 

tās, kuras ir radošas un inovatīvas; 

F. tā kā pirātisms tiešsaistē ir sasniedzis ļoti satraucošus apjomus, it īpaši radoša satura preču 

ražošanas nozarēs, un tā kā izrādās, ka esošais juridiskais pamats nespēj nodrošināt tiesību 

īpašnieku efektīvu aizsardzību internetā un visu interešu, tostarp patērētāju interešu, 

līdzsvaru; 

G. tā kā, izņemot tiesību aktus par kriminālsankcijām, jau ir spēkā Kopienas juridiskā sistēma 

preču viltošanas un pirātisma apkarošanai, taču tajā ir nepilnības attiecībā uz cīņu pret 

pirātismu internetā; 

H.  tā kā pasākumi, kas paredzēti Direktīvā 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību 

piemērošanu, nav novērtēti no tiesību aizsardzības viedokļa; 

I. tā kā ļoti svarīgi ir aizsargāt patentus, lai efektīvi apkarotu patentu tiesību pārkāpumus; tā 

kā joprojām nav atrisināts jautājums par vienotu patentu sistēmu ES līmenī; 

J.  tā kā ir pastiprinājusies saistība starp dažādu veidu organizēto noziedzību un IĪT 

pārkāpumiem, it īpaši viltošanu un pirātismu,  

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2009. gada 11. septembra paziņojumu, kurā paredzēti papildu 

neleģislatīvie pasākumi; tomēr pauž nožēlu, ka minētajā paziņojumā nav izvērtēta tiesiskā 

regulējuma pabeigšana; 

2. aicina Komisiju steidzami iesniegt visaptverošu IĪT stratēģiju, kurā izvērtēti visi IĪT 

aspekti, tostarp šo tiesību piemērošana; 

3. uzskata, ka Komisijai būtu jāņem vērā IĪT aspekti visos savos politikas virzienos vai 

likumdošanas iniciatīvās un jāapsver šie aspekti visā ietekmes novērtējuma procesā, ja 

priekšlikumam varētu būt kādas sekas intelektuālā īpašuma jomā; 

4. nepiekrīt Komisijas pārliecībai, ka pašreizējais civiltiesiskais piemērošanas regulējums 

Eiropas Savienībā ir efektīvs un saskaņots tādā mērā, kāds nepieciešams iekšējā tirgus 

pareizai darbībai, un atgādina Komisijai, ka ziņojumam par Direktīvas 2004/48/EK 

piemērošanu ir būtiska nozīme, lai apstiprinātu šo prasību izpildi;  

5. aicina Komisiju sagatavot ziņojumu par Direktīvas 2004/48/EK piemērošanu, dokumentā 

ietverot veikto pasākumu efektivitātes novērtējumu, kā arī novērtējumu par direktīvas 

ietekmi uz jauninājumu ieviešanu un informācijas sabiedrības attīstību, kā noteikts 

minētās direktīvas 18. panta 1. punktā, un, ja vajadzīgs, ierosināt grozījumus; aicina šajā 

ziņojumā iekļaut arī novērtējumu par iespējām nostiprināt un atjaunināt tiesisko 

regulējumu attiecībā uz internetu; 
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6. nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka būtiskākie tiesību akti par IĪT piemērošanu jau ir spēkā; 

šajā sakarībā norāda, ka sarunas par direktīvu, kurā būtu paredzētas kriminālsankcijas, nav 

beigušās sekmīgi, un aicina Komisiju izvirzīt jaunu priekšlikumu par kriminālsankcijām 

saskaņā ar Lisabonas līgumu;  

7. aicina Komisiju izvirzīt atbilstīgus tiesību aktu priekšlikumus, kuru pamatā būtu LESD 

118. pants un kuros risinātu jautājumu par efektīvu ES patentu sistēmu; 

Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centrs (Novērošanas centrs) 

 

8. atzīst — lai pilnveidotu tādas politikas izstrādi, kuras pamatā ir pierādījumi un kura 

orientēta uz rezultātiem, svarīga ir visaptveroša un droša informācija un dati par IĪT visu 

veidu pārkāpumiem; 

9. atzinīgi vērtē to, ka tiek izveidots Novērošanas centrs, kas izmantojams tādas statistikas 

un datu centralizācijai, kuri būs pamats īstenošanas priekšlikumu ievirzes noteikšanai, lai 

efektīvi apkarotu viltošanu un pirātismu, it īpaši pirātismu tiešsaistē; 

10. vēlas, lai Novērošanas centrs kļūtu par līdzekli tādu datu un informācijas savākšanai un 

apmaiņai, kuri attiecas uz jebkādiem IĪT pārkāpumiem; 

11. aicina Komisiju precizēt Novērošanas centram uzticētos uzdevumus un uzsver, ka šā 

centra panākumi lielā mērā ir atkarīgi no visu dalībnieku, tostarp valsts iestāžu, tiesību 

īpašnieku, patērētāju organizāciju un attiecīgo nozaru, iesaistīšanās un sadarbības, lai 

palielinātu pārredzamību un izvairītos no darba dublēšanas; 

12. aicina Komisiju informēt Parlamentu un Padomi pilnībā un visaptveroši par Novērošanas 

centra darbības rezultātiem, iesniedzot gada ziņojumus, kuros Komisija izdarītu 

secinājumus un ierosinātu nepieciešamos risinājumus labākai IĪT piemērošanai; 

Patērētāju informētības veicināšana  
 

13. uzsver, ka jāizstrādā Eiropas, valsts vai vietēja mēroga informatīvā kampaņa par riskiem, 

kādus viltotas preces rada patērētāju veselībai un drošībai, kā arī par viltošanas un 

pirātisma negatīvo ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību; 

14. attiecībā uz pirātismu un viltotu preču pārdošanu tiešsaistē, aicina visas ieinteresētās 

personas, tostarp piekļuves nodrošinātājus, tiešsaistes tirdzniecības platformas, tiesību 

īpašniekus un patērētāju organizācijas iesaistīties dialogā par konkrētiem ieviešamiem 

brīdināšanas pasākumiem, piemēram, īsiem, pamanāmiem un atbilstīgiem brīdinājumiem; 

15. uzstāj, ka jauniešu auditorija ir jāaudzina, izmantojot mērķtiecīgas informatīvās 

kampaņas, it īpaši pret pirātismu tiešsaistē, lai jaunieši varētu saprast ar intelektuālo 

īpašumu saistītās problēmas un nepārprotami noteikt, kas ir un kas nav tiesiski; 

Cīņa pret pirātismu tiešsaistē un IĪT aizsardzība internetā 

 

16. ir vienisprātis ar Komisiju, atzīstot, ka papildu neleģislatīvie pasākumi noder, lai 

pastiprinātu IĪT piemērošanu, it īpaši pasākumi, kas tapuši ieinteresēto personu padziļināta 
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dialoga rezultātā; 

17. pauž nožēlu, ka Komisija nav ne pieminējusi, ne risinājusi sarežģīto problēmu par 

pirātismu tiešsaistē, kas ir galvenā iezīme, kura raksturo šo globālo parādību mūsu 

sabiedrības digitalizācijas laikmetā un īpaši attiecas uz līdzsvara atrašanu starp brīvu 

piekļuvi internetam un pasākumiem, kas īstenojami, efektīvi apkarojot šo postošo rīcību; 

prasa, lai Komisija šo problēmu risinātu savā stratēģijā par IĪT;  

18. uzsver, ka vairāki faktori ir sekmējuši šīs parādības attīstību un it īpaši tehnoloģiskie 

sasniegumi; tomēr atgādina, ka šī parādība ir IĪT pārkāpšana un ka pret to jāatrod 

piemēroti un steidzami risinājumi atkarībā no skartās nozares; 

19. uzsver, ka plašam, pievilcīgam un patērētājiem pamanāmam juridiskajam priekšlikumam 

sniegts atbalsts un šā priekšlikuma pilnveidošana var palīdzēt mazināt šo parādību, taču 

atzīst, ka ar to nepietiek — pirātisms patlaban ir lielākais šķērslis legālu tiešsaistes 

piedāvājumu attīstībai, un ES, ja tā neatzīst šo faktu un steidzami neizstrādā priekšlikumus 

problēmas risināšanai, riskē, ka saņems nosodījumu par nespēju attīstīt likumīgu 

tiešsaistes tirgu; 

20. uzstāj, ka visiem tirgus dalībniekiem, tostarp interneta piekļuves nodrošinātājiem, ir 

jāiesaistās dialogā ar ieinteresētajām personām, lai 2010. gada laikā atrastu piemērotus 

risinājumus; ja tas neizdodas, aicina Komisiju ierosināt likumdošanas priekšlikumu vai 

grozīt pašreizējos tiesību aktus, tostarp Direktīvu 2004/48/EK, lai pastiprinātu Kopienas 

juridisko sistēmu šajā jomā, ierosmes rodot dalībvalstu pieredzē; 

21. aicina Komisiju ar plašu skatījumu apsvērt paņēmienus, kā atvieglot nozares iespējas 

izmantot digitālo tirgu bez ģeogrāfiskām robežām, un, to darot, steidzami risināt 

jautājumu par daudzteritoriālo licencēšanu, kā arī par tiesību pārvaldības efektīvu un 

pārredzamu sistēmu, jo tas ir priekšnosacījums to pakalpojumu izaugsmei, kuri ir likumīgi 

un apmierina patērētāju pieprasījumu pēc visuresošas, tūlītējas un speciālas piekļuves 

saturam; 

Starptautiskā dimensija un ietekme uz iekšējo tirgu  
 

22. atbalsta Komisijas veiktos pasākumus, lai noteiktu labākos risinājumus, kā turpmāk 

uzlabot ES Muitas regulu, kurā paredzēta tādu preču aizturēšana, par kurām ir aizdomas, 

ka tiek pārkāptas IĪT, un kura kopumā ir viens no pamatdokumentiem Savienības 

tiesiskajam regulējumam par IĪT piemērošanu;  

23. aicina Komisiju attīstīt novatorisku un spēcīgāku sadarbību starp administrāciju un 

dažādām attiecīgajām rūpniecības nozarēm; 

24. aicina Komisiju intensificēt sadarbību ar prioritārajām trešām valstīm intelektuālā īpašuma 

jomā un turpināt savus centienus to sarunu kārtā, kuras par intelektuālo īpašumu norisinās 

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā, it īpaši saistībā ar PTO nolīgumu par 

intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem; 

25. aicina Komisiju turpināt centienus virzīt uz priekšu sarunas par Viltotu preču tirdzniecības 

novēršanas nolīgumu (ACTA), lai uzlabotu IĪT piemērošanas sistēmas efektivitāti cīņā pret 
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viltošanu, un pilnībā informēt Parlamentu par sarunu gaitu un rezultātiem; 

26. atbalsta to, ka Komisija turpina un uzlabo divpusējās sadarbības iniciatīvas, tostarp 

intelektuālā īpašuma dialogus ar trešām valstīm, kā arī tehniskās palīdzības projektus; 

Organizētā noziedzība 

  

27. uzsver, ka ir svarīgi cīnīties ar organizēto noziedzību IĪT jomā, it īpaši ar viltošanu un 

pirātismu; ņemot to vērā, norāda, ka ir nepieciešami atbilstīgi ES tiesību akti par 

kriminālsankcijām, un atbalsta ciešu stratēģisko un operatīvo sadarbību starp visām 

ieinteresētajām pusēm Eiropas Savienībā, it īpaši ar Eiropolu, valstu iestādēm un privāto 

sektoru, kā arī ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām;  

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai, kā arī dalībvalstu parlamentiem un valdībām. 

 


