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КРАТКА ОБОСНОВКА

Защитата на правата на интелектуалната собственост (ПИС) и активната борба срещу 
фалшифицирането са от съществено значение за развитието, тъй като защитата на 
интелектуалната собственост защитава и насърчава творчеството, иновациите и 
предприемачеството, дава възможност на предприятието да расте и да създава 
богатство.

Приключването на преговорите относно Търговското споразумение за борба с 
фалшифицирането (АСТА) осигурява правна рамка на „СТО плюс“, в допълнение към 
Споразумението ТРИПС, срещу фалшифицирането, пиратството и широк спектър от 
нарушения на правата на интелектуалната собственост чрез определянето на общи 
правила за гражданско и наказателно правоприлагане, както и по отношение на 
митническите процедури за страните по ACTA1.

Освен това членството в ACTA не е ексклузивно и позволява на нови страни, в това 
число развиващи се страни и страни с бързо развиваща се икономика, да се включат в 
него, като по този начин допринасят за постигане на широко разпространена защита на 
ПИС, както и за по-активна борба срещу фалшификацията и пиратството в световен 
мащаб. В бъдеще Споразумението ACTA може потенциално да постигне многостранно 
равнище като част от СТО или СОИС (Световна организация за интелектуална 
собственост).

Освен това Комисията пое публичен ангажимент да не принуждава трети страни да 
прилагат разпоредбите на ACTA чрез включване на тези разпоредби в споразумения за 
свободна търговия и споразумения за икономическо партньорство.

Комисията осигури съответствието на разпоредбите на ACTA с достиженията на 
правото на Съюза и че нищо в ACTA не противоречи на задълженията между страните 
в рамките на съществуващите споразумения, включително Споразумението ТРИПС2.

Законната търговия с генерични лекарства е от съществено значение за развитието на 
здравеопазването по света, и особено в развиващите се страни. Комисията по развитие 
оценява недвусмисления текст на разпоредбите на ACTA, които гарантират достъп до 
обществено здравеопазване и признава принципите, посочени в Декларацията от Доха 
относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве3.

В своя писмен отговор относно ACTA и достъпа до медицина4 Комисията отбелязва, че 
ACTA няма да служи за основа за намеса по отношение на достъпа до медицина, и по-

                                               
1 Преговорите по АСТА приключиха на 15 ноември 2010 г., като споразумението беше парафирано на 
25 ноември 2010 г. след единадесет кръга преговори между Австралия, ЕС, Канада, Мароко, Мексико, 
Нова Зеландия, САЩ, Сингапур, Швейцария, Южна Корея и Япония.
2 Вж. също раздел 1, глава І, член 1 от ACTA.
3 Декларация от Доха относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве, приета на 14 ноември 
2001 г. на четвъртата конференция на министрите на държавите от СТО.
4 Писмен отговор от г-н Де Гухт, член на Комисията, до Европейския парламент, P-9346/10 EN, 
(14.12.2010 г.).
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специално по отношение на търговията с генерични лекарства, и че няма да бъде 
задължително да се осъществява граничен контрол и да се прилагат разпоредбите за 
наказателно правоприлагане във връзка с предполагаеми нарушения на патенти за 
лекарства по отношение на държави, които са зависими от вноса на фармацевтични 
продукти.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
предложи на Парламента да даде своето одобрение.


