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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Intelektinės nuosavybės teisių gynimas ir aktyvi kova su klastojimu būtina vystymuisi, nes 
intelektinės nuosavybės apsauga užtikrina ir skatina kūrybą, naujoves ir verslumą, sudaro 
galimybių verslui ir prisideda prie gerovės kūrimo.

Užbaigtos derybos dėl prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu (angl. ACTA), 
papildančio sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. 
TRIPS), suteikia PPO-plius teisinį kovos su klastojimu, autorinių teisių pažeidimais ir 
įvairiais intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimais pagrindą, nes prekybos susitarimo 
dėl kovos su klastojimu pasirašiusioms šalims1 nustatomos bendros civilinių nuostatų ir 
baudžiamųjų nuostatų vykdymo ir muitinės procedūrų taisyklės. 

Be to, narystė ACTA nėra išskirtinė privilegija ir prie susitarimo gali prisijungti kitos šalys, 
įskaitant besivystančias ir augančios ekonomikos šalis, o tai padės plačiau remti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą ir stiprinti kovą su klastojimu visame pasaulyje. Ateityje, ACTA 
susitarimą pasirašius PPO arba Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) 
lygmenimis, jis galėtų tapti daugiašaliu susitarimu.

Be to, Komisija viešai įsipareigojo trečiosioms šalims neprimesti ACTA nuostatų, įtraukiant 
jas į laisvos prekybos susitarimus ir ekonominės partnerystės susitarimus.

Komisija užtikrino, kad ACTA nuostatos atitiktų Sąjungos acquis ir kad nė viena ACTA 
nuostata neprieštarautų šalių įsipareigojimams pagal galiojančius susitarimus, įskaitant TRIPS 
sutartį2.

Teisėta prekyba nepatentuotais vaistais būtina siekiant visame pasaulyje, ypač besivystančiose 
šalyse, užtikrinti visuomenės sveikatą. Komitetas palankiai vertina aiškiai suformuluotas 
ACTA nuostatas, kuriomis užtikrinama galimybė naudotis viešosiomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir pripažįstami principai, įrašyti Dohos deklaracijoje dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos3;

Komisija raštiškame atsakyme dėl ACTA ir galimybės gauti vaistų4 nurodė, kad ACTA nebus 
taikomas siekiant trukdyti galimybei gauti vaistų ir visų pirma prekybai nepatentuotais 
vaistais ir kad šalims, priklausomoms nuo importuojamų vaistų, pasienio kontrolė ir 
baudžiamųjų nuostatų vykdymas įtariamų vaistų patentų pažeidimų atvejais nebus privalomi.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti Parlamentui 

                                               
1 ACTA derybos užbaigtos 2010 m. lapkričio 15 d. ir susitarimas pasirašytas 2010 m. lapkričio 25 d. po 11 
derybų raundų, kuriuose dalyvavo Australija, Kanada, ES, Japonija, Pietų Korėja, Meksika, Marokas, Naujoji 
Zelandija, Singapūras, Šveicarija ir JAV.
2 Taip pat žr. ACTA I skyriaus 1 skirsnio 1 straipsnį.
3 Dohos deklaracija dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos patvirtinta 2001 m. lapkričio 14 d. ketvirtojoje 
PPO ministrų konferencijoje. 
4 Komisijos nario K. De Gucht, atsakymas raö tu Europos Parlamentui, P-9346/10 EN, (2010 12 14).
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pritarti šiam pasiūlymui.


