
AD\903029SL.doc PE483.518v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/0167(NLE)

5.6.2012

MNENJE
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o podpisu 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 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

Pripravljavka mnenja: Amelia Andersdotter



PE483.518v02-00 2/5 AD\903029SL.doc

SL

PA_Legapp



AD\903029SL.doc 3/5 PE483.518v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. pozdravlja cilje za boj proti trgovanju s ponarejenimi proizvodi, ki so jih izrazile 
pogajalske strani trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA);

2. meni, da je zakonodaja EU o avtorskih pravicah v informacijski družbi med najbolj 
posodobljenimi in je popolnoma skladna z mednarodnimi sporazumi za zaščito avtorskih 
pravic;

3. priznava zaskrbljenost, da sporazum ACTA povezuje preveč različnih vrst pravic 
intelektualne lastnine, s čimer ustvarja večnamenski izvajalski instrument, ki ne zadostuje 
posebnim potrebam posameznih sektorjev, saj materialne dobrine obravnava enako kot 
digitalne storitve; je zaskrbljen zaradi neustrezne opredelitve nekaterih osrednjih pojmov, 
na katerih temelji mehanizem izvajanja sporazuma ACTA; se boji, da bo zaradi tega 
nastala pravna negotovost za evropska podjetja, zlasti mala in srednje velika, za 
uporabnike tehnologije, spletne platforme in ponudnike internetnih storitev; ugotavlja tudi, 
da se zdijo predvideni glavni upravičenci sporazuma, umetniške skupnosti in ustvarjalci 
programske opreme, še posebno deljeni glede morebitnih in možnih koristi sporazuma 
ACTA;

4. pozdravlja ambicioznost Komisije za okrepitev evropske industrije; vendar ugotavlja, da bi 
bil lahko sporazum ACTA v nasprotju z željami Evropskega parlamenta iz digitalne 
agende, da naj bi Evropa postala prizorišče vodilnih inovacij1, pa tudi z močno željo, da se 
spodbudi nevtralnost omrežja in dostop do spletnih digitalnih trgov za vse uporabnike2;

5. opozarja, da letna carinska poročila Evropske komisije kažejo dosledno naraščanje 
količine zaseženega blaga, pri katerem obstaja sum kršenja pravic intelektualne lastnine, 
saj se je število primerov s 43.500 leta 2009 povečalo na skoraj 80.000 leta 20103; vendar 
priznava zaskrbljenost v zvezi s tem, da so podatki o obsegu kršitev pravic intelektualne 
lastnine nepopolni in razpršeni; podpira nepristranske in neodvisne presoje vplivov za 
zakonodajne predloge;

6. ob upoštevanju pomena za gospodarstvo EU in trg dela podpira mednarodne sporazume, 
ki krepijo spoštovanje pravic intelektualne lastnine, saj nedavne študije OECD4

ocenjujejo, da mednarodno piratstvo in ponarejanje predstavljata približno 150 milijard 
EUR letno;

7. poudarja, da je treba zagovarjati in zaščititi svoboden in odprt internet ter zaščiti pravice 
                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o novi digitalni agendi za Evropo: 2015.eu 
(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=SL&ring=A7-2010-0066
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2011 o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v 
Evropi: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//SL
3

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf.
4 Študija OECD: Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products: an update (Obseg ponarejanja in 
piratstva fizičnih izdelkov: posodobitev), november 2009 http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf.
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intelektualne lastnine; poudarja, da se pravice intelektualne lastnine in svoboda 
obveščanja ne izključujejo, naj gre za spletne ali nespletne podatke;

8. meni, da so zaveze v sporazumu ACTA, ki od podpisnikov zahtevajo varovanje temeljnih 
pravic, morda premalo poudarjene; je zaskrbljen, ker v besedilu sporazuma ACTA ni 
zagotovljeno pravično ravnovesje med pravicami intelektualne lastnine in svobodnim 
opravljanjem gospodarskih dejavnosti, pravico do varstva osebnih podatkov ter svobodo 
sprejemanja in širjenja informacij, kar je v nedavni sodbi zahtevalo tudi Sodišče Evropske 
unije1; se strinja s pomisleki evropskega nadzornika za varstvo podatkov glede vpliva 
sporazuma ACTA na zasebnost podatkov in je zato zaskrbljen zaradi možnih učinkov 
izvajanja sporazuma glede Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

9. zato Odbor za mednarodno trgovino poziva, naj sporazuma ne odobri.

******

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, naj ne predlaga odobritve osnutka Sveta.

                                               
1 Zadeva C 360/10 Sodišče Evropske unije, odstavek 47: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=SL&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=291042
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