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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju 
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, 
Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo 
Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami 
Amerike
(12195/2011 – C7-0027/2011 – 2011/0167(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12195/2011),

– ob upoštevanju osnutka trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju med Evropsko 
unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, 
Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo Zelandijo, Republiko 
Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike (12196/2011),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(4) in točko 
(a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0027/2012),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za razvoj, 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0000/2012),

1. ne odobri sklenitve sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj sporoči Svetu, da sporazuma ni mogoče skleniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic ter Avstralije, Kanade, Japonske, Republike Koreje, 
Združenih mehiških držav, Kraljevine Maroko, Nove Zelandije, Republike Singapur, 
Švicarske konfederacije in Združenih držav Amerike.
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OBRAZLOŽITEV

Pogajanja o trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA) so se začela junija 
2008, novembra 2010 pa so se zaključila po 11 krogih pogajanj. Evropska komisija se je, kot 
pri vseh mednarodnih sporazumih, na podlagi pooblastil Sveta pogajala v imenu Evropske 
unije. Ker je sporazum ACTA "mešan sporazum", ki pokriva pristojnosti na ravni Unije in 
držav članic, so države članice na pogajanjih zastopala predsedstva po rotacijskem sistemu. 

Sporazum je bil sklenjen med Evropsko unijo, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Korejo, Mehiko, 
Marokom, Novo Zelandijo, Singapurjem, Švico in ZDA. V državah podpisnicah sedaj poteka 
proces ratificiranja sporazuma, kar v Evropski uniji pomeni, da morajo države članice 
sporazum ratificirati, Evropski parlament pa ga mora odobriti, preden lahko začne veljati v 
EU.

Pogajalci opredeljujejo sporazum ACTA kot trgovinski sporazum, s katerim se ponarejanje in 
spletno piratstvo v komercialnem obsegu obravnava z usklajevanjem svetovnega izvrševanja 
veljavnih predpisov proti kršitvam avtorskih pravic. Komisija navaja, da evropske zakonodaje 
ne bo treba spreminjati, temveč se bodo s sporazumom uskladili mejni postopki za obravnavo 
množičnega ponarejanja.

Težave, ki naj bi jih rešili s tem sporazumom, so resnične in vse bolj pereče. Ponarejanje in 
piratstvo sta se močno razširila in se še vedno stopnjujeta. Posledice rasti teh nelegalnih 
dejavnosti se raztezajo od gospodarskih izgub do ogrožanja zdravja in varnosti. Evropska 
unija lahko veliko izgubi brez učinkovitega in uveljavljenega svetovnega usklajevanja na 
področju varstva avtorskih pravic.

Intelektualna lastnina ima bistven pomen za Evropsko unijo. Poročevalec meni, da Evropa v 
svetovnem gospodarstvu ne more konkurirati brez ustrezne zaščite evropske mode, 
avtomobilskih delov, filma in glasbe. Svetovno usklajevanje zaščite intelektualne lastnine ima 
bistven pomen za razvoj na znanju temelječe Evropske unije ter za zaščito in ustvarjanje 
delovnih mest v vsej Uniji.

Znotraj tega gospodarstva, ki temelji na znanju, se načini izmenjave informacij hitro 
spreminjajo, razvija pa se tudi ravnovesje med varstvom pravic intelektualne lastnine in 
temeljnih svoboščin. V mednarodnih sporazumih, ki se nanašajo na kateri koli vidik 
kazenskih sankcij, spletne dejavnosti ali intelektualne lastnine, morata biti področje uporabe 
sporazuma in varstvo posameznikovih svoboščin jasno opredeljeni, da se prepreči nenamerno 
razlaganje sporazuma.

Nenamerne posledice besedila sporazuma ACTA so zelo zaskrbljujoče. Poročevalec še vedno 
dvomi, da je besedilo tega sporazuma glede posameznikove kaznivosti, opredelitve pojma 
"komercialni obseg", vloge ponudnikov internetnih storitev in morebitne prekinitve tranzita 
generičnih zdravil, dovolj natančno.

Morebitne grožnje za civilne svoboščine močno prevladajo nad predvidenimi prednostmi tega 
mednarodnega sporazuma. Evropski parlament zaradi nedoločenosti nekaterih vidikov 



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

SL

besedila in nejasnosti pri njegovi razlagi ne more zagotoviti, da se bo v prihodnosti s tem 
sporazumom primerno varovalo pravice državljanov.

Zato poročevalec priporoča, da Evropski parlament ne odobri sklenitve sporazuma ACTA. Pri 
tem je treba omeniti, da je večje varstvo pravic intelektualne lastnine za evropske 
proizvajalce, ki trgujejo na svetovnem trgu, zelo pomembno. Poročevalec upa, da bo 
Evropska komisija po pričakovanih pregledih zadevnih direktiv EU podala nove predloge za 
varstvo intelektualne lastnine.


