
PR\898850BG.doc PE486.174v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

2011/0167(NLE)

12.4.2012

***
ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА
относно проекта на решение на Съвета за сключване на Търговското 
споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и 
неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, 
Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, 
Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените 
американски щати
(12195/2011 – C7 0027/2012 – 2011/0167(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: David Martin



PE486.174v02-00 2/7 PR\898850BG.doc

BG

PR_NLE-AP_art90

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Търговското 
споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите 
държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските 
съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, 
Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати
(12195/2011 – C7 0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (12195/2011),

– като взе предвид проекта за Търговското споразумение за борба с 
фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, 
Австралия, Канада, Конфедерация Швейцария, Кралство Мароко, Мексиканските 
съединени щати, Нова Зеландия, Република Корея, Република Сингапур, 
Съединените американски щати и Япония (12196/2011),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 4, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка 
v) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0027/2012),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и 
становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на 
комисията по правни въпроси, както и на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи (A7-0000/2012),

1. отказва да одобри сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да уведоми Съвета, че споразумението не може да бъде 
сключено; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки и на 
Австралия, Канада, Конфедерация Швейцария, Кралство Мароко, Мексиканските 
съединени щати, Нова Зеландия, Република Корея, Република Сингапур, 
Съединените американски щати и Япония.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Преговорите за Споразумението за борба с фалшифицирането (ACTA) започнаха през 
юни 2008 г. и завършиха през ноември 2010 г., след провеждането на 11 кръга. Както за 
всички международни споразумения, от името на Европейския съюз преговорите бяха 
водени от Европейската комисия, съгласно предоставен й от Съвета мандат. Тъй като 
АСТА е „смесено споразумение“, което покрива както въпроси от компетентността на 
Съюза, така и въпроси от компетентността на държавите членки, държавите членки 
бяха представени на преговорите от ротационните председателства. 

Споразумението беше сключено между Европейския съюз и Австралия, Канада, 
Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова 
Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски 
щати. Страните, подписали споразумението започнаха неговата ратификация, която в 
Европейския съюз изисква ратифициране от държавите членки и одобрение от 
Европейския парламент.

АСТА, според определението на преговарящите, е споразумение за борба срещу 
фалшифицирането с търговски цели и онлайн пиратството чрез координиране на 
глобалното прилагане на съществуващите закони в защита на авторските права. Според 
Комисията, Споразумението няма да наложи промени в европейското законодателство, 
а ще координира процедурите по границите за борба с фалшифицирането в големи 
мащаби.

Проблемите, които АСТА се опитва да разреши са огромни и се разрастват. 
Фалшифицирането и пиратството са се увеличили съществено и продължават да се 
увеличават. Последствията от разрастването на тези незаконни дейности варират от 
икономически загуби до рискове за здравето и безопасността. Европейският съюз 
рискува да загуби много, ако не бъде наложена ефективна координация на защитата на 
авторските права.

Интелектуалната собственост е чувствителна материя за Съюза. Докладчикът смята, че 
Европа не може да се конкурира в глобалната икономика без адекватна защита на 
европейската мода, европейските автомобилни части, филми и музика. Координацията 
на защитата на интелектуалната собственост в глобален мащаб е жизнено важна за 
развитието на основан на знанията Европейски съюз и за защитата и създаването на 
работни места в Съюза.
В рамките на тази основана на знанието икономиката, начинът, по който си обменяме 
информация се променя бързо, като измества баланса между защитата на свързаните с 
интелектуалната собственост права и основните свободи. Международни споразумения 
отнасящи се до всякакви аспекти на наказателни санкции, онлайн дейности или 
интелектуална собственост трябва ясно да определят обхвата на споразумението и 
защитата на личните свободи, за да се избегнат непредвидени тълкувания на 
споразумението.

Възможните непредвидените последствия от разпоредбите на АСТА предизвикват 
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сериозна загриженост. Докладчикът се съмнява, че текстът на АСТА е достатъчно 
прецизен по отношението на търсенето на лична наказателна отговорност, 
определението на „с търговски цели“, ролята на доставчиците на интернет услуги и 
възможното прекъсване на транзита на генерични лекарства.

Предвидените ползи от това международно споразумение са далеч по-малки от 
потенциалните заплахи за гражданските свободи. Предвид неяснотата на определени 
аспекти на текста и несигурността в неговото тълкуване, Европейският парламент не 
може да гарантира адекватна защита на правата на гражданите след влизането в сила на 
АСТА.

Докладчикът следователно препоръчва Европейският парламент да откаже да одобри 
АСТА. Същевременно е важно да се подчертае, че засилването на защитата на правата 
на интелектуална собственост за европейските производители, търгуващи на 
международния пазар е от огромно значение. Следователно докладчикът се надява, че 
след очакваното преразглеждане на съответните директиви на ЕС, Европейската 
комисия ще направи нови предложения за защита на интелектуалната собственост.


