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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. приветства целите, изразени от преговарящите страни по Търговското споразумение 
за борба с фалшифицирането (АСТА), за справяне с търговията с фалшифицирани 
стоки;

2. отбелязва, че фалшифицирането и нарушенията на авторското право и търговската 
марка са в приложното поле на ACTA, като по този начин се създава универсален 
инструмент за прилагане, който не отговаря на специфичните потребности на всеки 
един сектор; изразява загриженост относно липсата на определения за основната 
терминология, на която се основават механизмите за прилагане на ACTA; изразява 
опасение, че това създава правна несигурност за европейските дружества, и по-
специално МСП, ползвателите на технологии и доставчиците на услуги, свързани с 
интернет и онлайн платформи;

3. отбелязва, че макар амбицията на ACTA да е подсилване на различните сектори на 
индустрията в ЕС, изглежда, че споразумението е в разрез с амбицията на ЕП, 
изложена в Програмата за цифровите технологии, Европа да се превърне в поле за 
авангардни иновации в областта на интернет1, както и силната амбиция за 
насърчаване на неутралността на мрежата и на достъпа до онлайн цифров пазар за 
МСП2;

4. припомня, че данните относно мащаба на нарушенията на правата на интелектуална 
собственост са противоречиви, неизчерпателни, недостатъчни и фрагментирани, 
както и че е необходима обективна, независима оценка на въздействието за всяко 
допълнително законодателно предложение3;

5. изразява загриженост поради това, че текстът на ACTA не гарантира справедлив 
баланс между правото на интелектуална собственост и свободата на стопанската 
инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или 
разпространяване на информация, необходимостта от който бе постановена 
неотдавна в решение на Съда на ЕС4;

6. следователно чувства, че е наложително да призове комисията по международна 
търговия да оттегли своето одобрение за споразумението.

******
                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно нова програма за цифровите технологии 
за Европа: 2015.eu (2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-
TA-2010-0133&language=EN&ring=A7-2010-0066
2 Резолюция на Европейския парламент от 17 ноември 2011 г. относно отворено и неутрално интернет 
пространство в Европа http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0511+0+DOC+XML+V0//EN
3 Резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно упражняването на права върху 
интелектуалната собственост на вътрешния пазар (2009/2178(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
4 Дело C-360/10 на Съда на ЕС, параграф 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042
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Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
международна търговия да предложи на Парламента да откаже да даде своето 
одобрение.


