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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Australijos, 
Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos 
Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir 
Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu sudarymo 
projekto
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12195/2011),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko 
Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 
prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu sudarymo projektą (12196/2011),

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos 
a punkto v papunktį (C7–0027/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir į 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir į Vystymosi komiteto, 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. nepritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui pranešti Tarybai, kad susitarimas negali būti sudarytas; 

3. paveda Pirmininkui perduoti komiteto poziciją Tarybai, Komisijai ir Europos Sąjungos 
valstybių narių, Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos 
Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, 
Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Derybos dėl kovos su klastojimu prekybos susitarimo (ACTA) pradėtos 2008 m. birželio mėn. 
ir baigtos 2010 m. lapkričio mėn. po 11 derybų etapų. Kaip ir sudarant visus tarptautinius 
susitarimus Europos Komisija, veikdama pagal Tarybos suteiktus įgaliojimus, derybose 
atstovavo Europos Sąjungai. ACTA yra mišrus susitarimas, apimantis Europos Sąjungos ir 
valstybių narių lygmens kompetenciją, valstybėms narėms derybose atstovavo rotacijos tvarka 
pirmininkaujančios valstybės. 

Susitarimą sudarė Europos Sąjunga, Australija, Kanada, Japonija, Korėja, Meksika, Marokas, 
Naujoji Zelandija, Singapūras, Šveicarija ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Susitarimą 
pasirašiusios valstybės šiuo metu jį ratifikuoja; kad susitarimas įsigaliotų Europos Sąjungoje, 
jį turi ratifikuoti valstybės narės, taip pat reikia Europos Parlamento pritarimo.

Derybininkai ACTA apibrėžia kaip prekybos susitarimą, kuriuo sprendžiamos klastojimo ir 
piratavimo internete komerciniais tikslais problemos galiojančių teisės aktų dėl autorių teisių 
pažeidimų vykdymą derinant pasaulio lygmeniu. Pasak Komisijos, ES teisės aktų keisti 
nereikės, tačiau siekiant kovoti su didelio masto klastojimu, bus derinami kontrolės veiksmai 
pasienyje.

Problemos, kurias siekiama spręsti pasitelkus ACTA, tikrai egzistuoja ir jos nuolat didėja. 
Klastojimo ir piratavimo atvejų skaičius gerokai išaugo ir toliau auga. Šios neteisėtos veiklos 
plitimo padariniai kelia ekonominių nuostolių, pavojų žmonių sveikatai ir saugumui. 
Neužtikrinus veiksmingai vykdomos visuotinės autorių teisių apsaugos Europos Sąjunga gali 
daug prarasti.

Intelektinė nuosavybė yra svarbi Europos Sąjungos žaliava. Pranešėjas mano, kad Europa, 
neturėdama tinkamos Europos mados, automobilių dalių, filmų ir muzikos apsaugos, negali 
konkuruoti pasaulio ekonomikoje. Siekiant kurti žinių Europos Sąjungą, saugoti ir kurti darbo 
vietas visoje Sąjungoje, gyvybiškai svarbu visuotinai suderinti intelektinės nuosavybės 
apsaugą.
Šioje žinių ekonomikoje būdai, kuriais dalijamės informacija, kinta ypač sparčiai, taip pat 
keičiasi intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir pagrindinių laisvių santykis. Siekiant 
išvengti nepageidaujamų susitarimo aiškinimų, tarptautiniuose susitarimuose dėl bet kokių su 
baudžiamosiomis sankcijomis, veikla internete arba intelektine nuosavybe susijusių aspektų 
turi būti aiškiai nustatyta tokių susitarimų taikymo sritis ir asmens laisvių apsauga.

Nepageidaujami ACTA padariniai kelia didelį susirūpinimą. Pranešėjas abejoja, ar ACTA 
tekstas yra pakankamai tikslus dėl pavienių asmenų laikymo nusikaltėliais, dėl sąvokos 
„komerciniais tikslais“ apibrėžties, dėl interneto paslaugų teikėjų vaidmens ir dėl galimo 
generinių vaistų gabenimo tranzitu sutrikdymo.

Būsima šio tarptautinio susitarimo nauda gerokai menkesnė nei galimas piliečių laisvėms 
kylantis pavojus. Atsižvelgiant į kai kurių dokumento teksto aspektų neapibrėžtumą ir 
abejones dėl jų aiškinimo, Europos Parlamentas, remdamasis ACTA, ateityje negalės 
užtikrinti tinkamos piliečių teisių apsaugos.
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Todėl pranešėjas rekomenduoja Europos Parlamentui nepritarti ACTA sudarymui. Būtina 
pažymėti, kad ypač svarbi sustiprinta Europos gamintojų, prekiaujančių pasaulio rinkoje, 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Todėl pranešėjas tikisi, kad, kaip planuojama, 
persvarsčius atitinkamas ES direktyvas Europos Komisija pateiks naujų pasiūlymų dėl 
intelektinės nuosavybės apsaugos.


