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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. ugotavlja, da sporazum ACTA zajema ponarejanje ter kršenje avtorskih pravic in pravic 
blagovnih znamk, torej gre za večnamenski izvajalski instrument, ki ne zadostuje 
posebnim potrebam posameznih sektorjev; je zaskrbljen zaradi neustrezne opredelitve 
osrednjih pojmov, na katerih temelji mehanizem izvajanja sporazuma ACTA; se boji, da 
bo zato nastala pravna negotovost za evropska podjetja, zlasti mala in srednje velika, 
uporabnike tehnologije, spletne platforme in ponudnike internetnih storitev;

3. ugotavlja, da je sicer cilj sporazuma ACTA okrepiti industrijo EU, vendar se zdi, da je 
pravzaprav v nasprotju z željami EP iz digitalne agende, da naj bi Evropa postala 
prizorišče vodilnih internetnih inovacij1, pa tudi z močno željo, da se spodbudi nevtralnost 
omrežja in dostop do spletnih digitalnih trgov za mala in srednje velika podjetja2;

4. spominja, da so podatki o obsegu kršitev pravic intelektualne lastnine nedosledni, 
nepopolni, nezadostni in razpršeni in da je za morebitne dodatne zakonodajne predloge 
potrebna nepristranska in neodvisna ocena učinka3;

5. je zaskrbljen, ker besedilo sporazuma ACTA ne zagotavlja pravega ravnovesja med 
pravicami intelektualne lastnine in svobodo gospodarske pobude, pravico do varstva 
osebnih podatkov ter svobodo sprejemanja in širjenja vesti, kar je v nedavni sodbi 
zahtevalo tudi Sodišče Evropske unije4;

6. 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 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?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0133+0+DOC+XML+V0//SL
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 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. septembra 2010 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine na 
notranjem trgu (2009/2178(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0340+0+DOC+XML+V0//SL
4 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


