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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. palankiai vertina tikslą kovoti su suklastotų prekių prekyba, kurį numatė derybose dėl 
prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu (angl. ACTA) dalyvavusios šalys;

2. pažymi, kad ACTA susitarimas apima klastojimą, autorinių teisių ir prekyženklių 
pažeidimus, todėl taikomas kaip visoms sritims tinkama vykdymo priemonė, kuri iš tiesų 
neatitinka specifinių kiekvieno sektoriaus poreikių; yra susirūpinęs, kad nenustatytos 
pagrindinių terminų, kuriais pagrįsta ACTA susitarimo vykdymo sistema, apibrėžtys; 
baiminasi, kad dėl šios priežasties Europos įmonėms ir visų pirma MVĮ, technologijų 
naudotojams ir interneto platformų bei paslaugų teikėjams sukuriamas teisinis netikrumas;

3. pažymi, kad nepaisant to, kad pagal ACTA susitarimą siekiama sustiprinti ES pramonę, jis, 
regis, prieštarauja EP skaitmeninėje darbotvarkėje numatytam siekiui padaryti Europą 
moderniausių interneto naujovių vieta1, taip pat didelių užmojų siekiui remti tinklo 
neutralumą ir MVĮ prieigą prie skaitmeninės rinkos internete2;

4. primena, kad duomenys apie INT pažeidimų mastą prieštaringi, nepilni, nepakankami bei 
išsklaidyti ir kad rengiant bet kokius papildomus teisėkūros pasiūlymus būtina atlikti 
objektyvų, nepriklausomą poveikio vertinimą3;

5. yra susirūpinęs, kad pagal ACTA tekstą neužtikrinama teisinga intelektinės nuosavybės 
teisės ir teisės užsiimti verslu pusiausvyra, teisė į asmens duomenų apsaugą ir laisvė gauti 
ar suteikti informaciją, t. y. reikalavimas, dėl kurio neseniai sprendimą priėmė Europos 
Teisingumo Teismas4;

6. taigi mano, kad būtina paraginti Tarptautinės prekybos komitetą nepritarti susitarimui.

******

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą siūlyti Parlamentui nepritarti pasiūlymui. 

                                               
1 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos Europos skaitmeninės darbotvarkės: „2015.eu“ 
(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=LT&ring=A7-2010-0066
2 2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo Europoje
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//LT
3 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus 
rinkoje (2009/2178(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
4 Europos Teisingumo Teismo byla C-360/10, 47 dalis 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042


