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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Varstvo pravic intelektualne lastnine in dejaven boj proti ponarejanju sta bistvena za razvoj, 
saj zaščita intelektualne lastnine zagotavlja in spodbuja ustvarjanje, inovacije in podjetništvo, 
omogoča razcvet poslovanja in ustvarja bogastvo.

Zaključek pogajanj o trgovskem sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA) zagotavlja 
zakonodajni okvir STO plus poleg Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine (TRIPS) proti ponarejanju, piratstvu in širokemu spektru kršitev pravic intelektualne 
lastnine, saj uveljavlja skupna pravila glede civilnih in kazenskih ukrepov ter carinskih 
postopkov podpisnic sporazuma ACTA1 . 

Poleg tega članstvo v sporazumu ACTA ni ekskluzivno, saj se mu lahko pridružijo tudi 
države v razvoju in države v vzponu, s čimer se bo spodbujala splošna širitev zaščite pravic 
intelektualne lastnine in okrepil boj proti ponarejanju in piratstvu po vsem svetu. Sporazum 
ACTA bi v prihodnje lahko prerasel v sporazum na večstranski ravni kot del STO ali WIPO 
(Svetovna organizacija za intelektualno lastnino).

Komisija se je javno obvezala, da določb sporazuma ACTA ne bo vključevala v sporazume o 
prosti trgovini in sporazume o gospodarskem partnerstvu s tretjimi državami, in jih tako 
uveljavljala v povezavi s temi državami.

Poskrbela je za to, da so določbe sporazuma ACTA skladne s pravnim redom Unije in da 
sporazum ACTA v ničemer ne nasprotuje obveznostim med stranmi v obstoječih sporazumih, 
vključno s Sporazumom TRIPS2.

Legitimna trgovina z generičnimi zdravili je bistvena za razvoj javnega zdravstva po vsem 
svetu, zlasti v državah v razvoju. Odbor ceni nedvoumno formulacijo določb sporazuma 
ACTA, ki ščitijo dostop do javnega zdravstva in priznava načela, opredeljena v Deklaraciji iz 
Dohe o sporazumu TRIPS in javnem zdravju3.

Komisija je v pisnem odgovoru o sporazumu ACTA in dostopu do zdravil4 navedla, da se 
sporazum ACTA ne bo uporabljal kot osnova za poseganje v dostop do zdravil, zlasti v 
trgovino z generičnimi zdravili, in da izvajanje mejnih kontrol in določb o kazenskopravnem 
pregonu za domnevne kršitve patentov zdravil za države, odvisne od uvoženih farmacevtskih 
izdelkov, ne bo obvezno.

******

                                               
1 Pogajanja o sporazumu ACTA so se zaključila 15. novembra 2010, parafiranje pa je potekalo 25. novembra 
2010 po 11 krogih pogajanj med Avstralijo, Kanado, EU, Japonsko, Južno Korejo, Mehiko, Marokom, Novo 
Zelandijo, Singapurjem, Švico in ZDA.
2 Glej tudi člen 1 Oddelka 1 poglavja I sporazuma ACTA.
3 Deklaracija iz Dohe o sporazumu TRIPS in javnem zdravju je bila sprejeta 14. novembra 2001 na četrti 
ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije; 
4 Komisar De Gucht, pisni odgovor Evropskemu parlamentu, P-9346/10 EN, (14.12.2010)
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Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da Parlamentu 
priporoči, naj da svojo odobritev.


