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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, vadovaudamasis Europos Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 36 straipsnio 2 dalimi, teikia šias pastabas dėl Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių, Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos 
Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro 
Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu 
(ACTA) suderinamumo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (Chartija) 
įtvirtintomis teisėmis1.

Bendroji sistema

1. pripažįsta, kad intelektinės nuosavybės teisės yra svarbios Sąjungos žinių ekonomikos 
priemonės ir kad labai svarbu užtikrinti tinkamą intelektinės nuosavybės teisių 
įgyvendinimą; primena, kad intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai kenkia augimui, 
konkurencingumui ir inovacijoms; atkreipia dėmesį į tai, kad ACTA nėra nustatomos 
naujos intelektinės nuosavybės teisės, tai yra susitarimas dėl teisės aktų vykdymo, kuriuo 
siekiama veiksmingai spręsti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų problemą;

2. primena, kad Europai reikia tarptautinio susitarimo siekiant paspartinti kovą su gaminių 
falsifikatais, nes dėl tokių gaminių kiekvienais metais Europos bendrovės patiria labai 
didelių nuostolių ir tai kelia pavojų užimtumui Europoje; be to, pažymi, kad gaminių 
falsifikatai dažnai neatitinka Europos saugos reikalavimų ir dėl to keliamas didelis 
pavojus vartotojų sveikatai;

3. primena, kad visais derybų etapais Parlamentas nuolat reiškė abejones dėl derybų 
skaidrumo, taip pat dėl daugelio ACTA nuostatų; pabrėžia, kad vadovaujantis SESV 
218 straipsnio 10 dalimi Parlamentas visais procedūros etapais privalo būti nedelsiant ir 
visapusiškai informuojamas; mano, kad derybų dėl ACTA metu nebuvo užtikrintas 
pakankamas skaidrumas; pripažįsta Komisijos pastangas informuoti Parlamentą1, tačiau 
apgailestauja dėl to, kad skaidrumo reikalavimas buvo išaiškintas labai siaurai ir tik po to, 
kai Parlamentas ir pilietinė visuomenė padarė spaudimą2; pabrėžia, kad aiškinant sutartį 
pagal Vienos konvenciją dėl tarptautinių sutarčių teisės „galima remtis papildomomis 
aiškinimo priemonėmis, įskaitant parengiamuosius sutarties sudarymo darbus ir jos 
sudarymo aplinkybes“ (32 straipsnis); nurodo, kad ne visi parengiamieji ACTA darbai 
prieinami visuomenei;

4. kartu pabrėžia, kad labai svarbu išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp įgyvendinamų 
intelektinės nuosavybės teisių ir pagrindinių teisių, pvz., žodžio laisvės, teisės į privatumą 
ir asmens duomenų apsaugą, komunikacijos konfidencialumą, teisės į tinkamą teisinį 
procesą – ypač į nekaltumo prezumpciją bei veiksmingą teisminę apsaugą3 ir primena 
tarptautines sutartis4, Europos teisę1, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (Teisingumo 

                                               
1 Dvi Parlamento Teisės tarnybos nuomonės dėl ACTA: 2011 m. spalio 5 d. nuomonė ir 2011 m. gruodžio 8 d. nuomonė; šias 
nuomones galima rasti adresu http://lists.act-on-acta.eu/pipermail/hub/attachments/20111219/59f3ebe6/attachment-0010.pdf.
2 Žr., pvz., 2010 m. kovo 10 d. Parlamento rezoliuciją dėl derybų dėl Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo skaidrumo ir 
esamos padėties (OL C 349 E, 2010 22 12, p. 46) ir 2010 m. rugsėjo 9 d. Parlamento pareiškimą dėl nepakankamai skaidraus 
proceso ir galimai smerktino Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (ACTA) turinio (OL C 308 E, 2011 10 20, p. 88).
3 Žr. taip pat 2012 m. balandžio 24 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę; šią nuomonę galima rasti 
adresu (<).
4 Žr. Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS susitarimas) 7 straipsnio 1 dalį ir 
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) autorių teisių sutarties ir PINO atlikimų ir fonogramų sutarties 
preambules.
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Teismo) praktiką, susijusią su tinkama įgyvendinamų teisių pusiausvyra2;

5. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad intelektinės nuosavybės teisės yra vienos iš pagrindinių 
teisių, saugomų pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 2 dalį ir 
pagal tarptautinius susitarimus3;

6. primena, kad nemažai vidinių ir išorinių intelektinės nuosavybės teisių apribojimų, pvz., 
vienašališko piktnaudžiavimo prevencija4, prisideda kuriant tinkamą pusiausvyrą tarp 
intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo bei pagrindinių teisių ir visuomenės interesų;

7. nurodo, kad pagrindinių teisių pobūdis paremtas keliomis prielaidomis5: jos yra 
universalios, paremtos asmenybės teisėmis ir neturtiniais interesais; jos nėra perkeliamos 
ir nenustoja galioti; jos kyla iš asmens, yra įgimtos ir reglamentuojamos viešosios teisės;
atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad kai kurie intelektinės nuosavybės teisėmis saugomi objektai 
turi tik kai kurias minėtas savybes, taigi būtina atskirti veiksmingų priemonių, skirtų šioms 
teisėms apginti, naudojimą, pvz., gyvybei svarbių medikamentų arba pramoninių patentų 
apsaugą, nuo kitų interesų, kylančių iš kitų pagrindinių teisių, pvz. žmogaus sveikatos 
apsaugos;

8. pakartoja, kad 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai iš esmės pasikeitė 
Sąjungos teisinė sistema, Sąjunga vis labiau turėtų būti suvokiama kaip bendromis 
vertybėmis ir principais grindžiama bendruomenė; primena, kad naujos daugiapakopės 
Sąjungos pagrindinių teisių apsaugos sistemos pagrindą sudaro įvairūs šaltiniai ir ši 
sistema veikia padedama įvairių priemonių, įskaitant teisiškai privalomą Chartiją, 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK) garantuojamas teises 
ir valstybių narių konstitucinėmis tradicijomis grindžiamas teises ir jų aiškinimą 
atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Teisingumo Teismo praktiką6; pabrėžia, 
kad ši tvirtesnė žmogaus teisių struktūra ir aukštas apsaugos lygis, kurio siekia Sąjunga 
(Europos modelis), taip pat turi būti skatinami užsienio politikoje, nes Sąjunga, spręsdama 
su pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus7, turi rodyti pavyzdį ir neturėtų būti 
manoma, kad ji leidžia negerbti žmogaus teisių; 

9. mano, kad žmonių „orumas, autonomija ir tobulėjimas“8 yra seniai įtvirtinti šiame 

                                                                                                                                                  
1 Žr. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių 
informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3, 9 ir 31 konstatuojamąsias dalis (OL L 167, 2001 6 22, p. 10).
2 Šiuo klausimu žr. Europos mokslininkų nuomonės dėl ACTA d punktą. (Šią nuomonę galima rasti adresu 
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf); Sprendimo Promusicae, C-275/06, Rink. p. I–
271, 62–68 punktus, sprendimo Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 
C-70/10, 44 punktą; sprendimo Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog 
NV, C-360/10, 42–44 punktus ir sprendimą Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, 
Storyside AB v Perfect Communication Sweden AB, C-461/10.
3 Žr. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 27 straipsnį ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 
15 straipsnį.
4 Žr. TRIPS susitarimo 8 straipsnio 2 dalį.
5 GROSHEIDE, W. Intellectual Property and Human Rights: A Paradox. 1st edition, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 
2010 (p328 ISBN 978-1848444478. p. 21).
6 2010 m. gruodžio 15 d. Parlamento rezoliucija dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2009 m.). Veiksmingas 
įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, (P7_TA(2010)0483, 5 dalis).
7 Komisijos komunikatas „Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategija“, 
(COM(2010) 573, p. 3).
8 Rouvroy A., Poullet Y., „Self-determination as “the key” concept“ („Apsisprendimo teisė, kaip pagrindinė sąvoka“); galima 
rasti adresu (http://www.cpdpconferences.org/Resources/Rouvroy-Poullet.pdf). 
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Europos modelyje ir primena, kad privatumas, duomenų apsauga ir žodžio laisvė visada 
buvo laikomi pagrindiniais šio modelio aspektais – pagrindinėmis teisėmis ir politiniais 
tikslais; pabrėžia, kad būtina į tai atsižvelgti mėginant rasti pusiausvyrą tarp teisės į 
intelektinės nuosavybės apsaugą, teisės užsiimti verslu ir Chartijos garantuojamų teisių;

10. primena 2009 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rekomendacijoje Tarybai dėl saugumo ir 
pagrindinių laisvių internete stiprinimo1 išdėstytas nuomones, kurios yra svarbios 
atsižvelgiant į dabartinę diskusiją, įskaitant „nuolatinį dėmesį visiškai pagrindinių laisvių 
apsaugai ir didesniam jų skatinimui internete“;

11. primena, kad Chartijoje numatytų teisių ir laisvių ribojimas privalo derėti su Europos 
žmogaus teisių konvencijos nuostatomis bei su Chartijos 52 straipsniu, kuriuo numatoma, 
kad tokie ribojimai turi būti numatyti įstatymais, reikalingais ir proporcingais teisėtam 
tikslui pasiekti;

12. primena, kad Sąjungos sudaryti tarptautiniai susitarimai turi derėti su Sutarties 
nuostatomis, būti privalomi Europos institucijoms ir valstybėms narėms (SESV 216 
straipsnio 2 dalis) ir pagal Teisingumo Teismo praktiką būti sudėtine ES teisinės 
santvarkos dalimi2; pabrėžia, jog siekiant, kad būtų pripažintas tiesioginis tarptautinių 
susitarimų nuostatų poveikis, šios nuostatos „turi būti besąlyginės ir pakankamai tikslios, 
o pobūdis ir bendra struktūra neturi prieštarauti galimybei jomis remtis“3; be to, primena 
Teisingumo Teismo praktiką4, pagal kurią reikalavimai, atsirandantys dėl Sąjungos 
teisinėje tvarkoje pripažįstamų bendrųjų principų, prie kurių priskiriamos ir pagrindinės 
teisės, apsaugos, taip pat yra privalomi valstybėms narėms, kai jos įgyvendina Sąjungos 
taisykles, o tarptautiniame susitarime nustatyti įpareigojimai negali daryti neigiamo 
poveikio Sąjungos Sutarčių konstituciniams principams, tai taikytina ir principui, kad 
visuose Sąjungos teisės aktuose privalu paisyti pagrindinių teisių;

13. ypač apgailestauja, kad ACTA atveju nebuvo atliktas nė vienas poveikio pagrindinėms 
teisėms vertinimas, ir nemano, kad „nėra jokio pagrindo atlikti ACTA poveikio vertinimą, 
nes jis neviršija [Sąjungos] acquis ir jam nereikės jokių įgyvendinimo priemonių“5, visų 
pirma atsižvelgiant į Komisijos nuomonę, pateiktą jos 2010 m. komunikate „Veiksminga 
Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategija“6;

14. primena, kad Komisija nusprendė perduoti nagrinėti ACTA Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui su prašymu išaiškinti, ar ACTA atitinka Sutartis, visų pirma 
Chartiją7;

15. gerbia Sutartimis Europos Sąjungos Teisingumo Teismui patikėtą vaidmenį; vis dėlto 
pabrėžia, kad Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas atlikdamas šios 
srities vertinimą turi atsižvelgti į Parlamento vaidmenį saugant ir skatinant pagrindines 

                                               
1 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 206.
2 Žr. bylą C-135/10 SCF v. Del Corso (para. 39), kurioje taip pat nurodomos bylos C-181/73 Haegeman ir C-12/86 Demirel.
3 Ten pat, 43 punktas.
4 Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, C-540/03, 105 punktas; sprendimo Kadi ir Al Barakaat International Foundation prieš 
Tarybą ir Komisiją, sujungtos bylos C-402/05 P ir C-415/05 P, 285 punktas.
5 Žr. pilietinės visuomenės susitikimo dėl ACTA santrauką, kurią galima rasti adresu 
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/february/tradoc_147497.pdf).
6 Ten pat, 1 punktas.
7 SESV 218 straipsnio 11 dalis.
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teises, nepamirštant nei jų turinio, nei jų prasmės, taip pat į vidaus ir išorės dimensijas ir 
vertinti tiek atskiro asmens, tiek bendruomenės požiūriu; be to, mano, kad atliekant tokį 
vertinimą turėtų būti išnagrinėta, ar minėtas Europos modelis, pagal kurį reikalaujama 
užtikrinti aukšto lygio pagrindinių teisių apsaugą, o orumui, savarankiškumui ir asmens 
apsisprendimui suteikiama pagrindinė vieta, atsispindi vertinamoje priemonėje; 

Teisinio tikrumo problema ir tinkama pusiausvyra

16. pažymi, kad ACTA įtvirtintos bendrosios (pvz., 4 straipsnis1 ir 6 straipsnis2 , preambulė) 
ir specialiosios (pvz., 27 straipsnio 3 ir 4 dalys3) nuostatos, susijusios su pagrindinėmis 
teisėmis ir proporcingumu; tačiau nurodo, kad 4 straipsnis taikomas tik tuomet, kai Šalys 
atskleidžia asmens duomenis, o 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintos nuostatos turėtų būti 
suprantamos kaip tipinės būtinos apsaugos priemonės; atkreipia dėmesį į tai, kad 
privatumas ir žodžio laisvė yra ne paprasti principai, kaip nurodyta ACTA, bet 
pripažįstami pagrindinėmis teisėmis, ir tai nustatyta, inter alia, Tarptautiniame pilietinių ir 
politinių teisių pakte, EŽTK, Chartijoje ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje4;

17. norėtų suprasti, ar ACTA nustatytos sąvokos, pavyzdžiui, pagrindiniai principai arba 
teisingo proceso samprata, dera su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
išdėstytomis sąvokomis, pavyzdžiui, pagrindinių teisių arba Chartijos 47 straipsnyje 
numatytos teisės į teisingą teismo procesą sąvokomis;

18. pastebi, kad ypatingas susirūpinimas reiškiamas dėl tų nuostatų, kurias įgyvendinant 
paliekama daug lankstumo, nes šios nuostatos Sąjungoje galėtų būti įgyvendinamos 
neteisėtai arba jų įgyvendinimas galėtų nederėti su pagrindinėmis teisėmis;

19. be to, mano, kad nors ir suprantama, jog tarptautiniame susitarime, dėl kurio susitarė 
skirtingas teisės tradicijas turinčios šalys, bus įtvirtintos bendresnio pobūdžio formuluotės, 
kaip tai daroma Sąjungos teisės aktuose5, atsižvelgiant į skirtingas priemones, kurias 
taikydamos Šalys gali spręsti teisių ir interesų pusiausvyros klausimą ir numatyti 
lankstumą, vis dėlto labai svarbu ACTA įtvirtinti teisinį tikrumą ir griežtas bei išsamias 
apsaugos priemones;

20. pabrėžia, kad vis dar išlieka daug teisinio neapibrėžtumo, kuris susijęs su kai kurių 
pagrindinių ACTA nuostatų parengimu (pvz., 11 straipsnis (su pažeidimais susijusi 
informacija), 23 straipsnis (nusikalstamos veikos), 27 straipsnis (vykdymo užtikrinimo 
priemonių skaitmeninėje erdvėje taikymo sritis), ypač 27 straipsnio 3 dalis 
(bendradarbiavimo mechanizmai) ir 27 straipsnio 4 dalis); įspėja apie galimą skirtingų 
požiūrių atsiradimą Sąjungoje ir dėl to galintį kilti pavojų, kad nebus tinkamai laikomasi 
pagrindinių teisių, ypač teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į tinkamą teisinį procesą 
ir teisės užsiimti verslu; nurodo, kad šie pavojai ypač aktualūs 27 straipsnio 3 ir 4 dalių 
atvejais, nes juose trūksta tikslumo, ypač atsižvelgiant į šiuo metu kai kuriose valstybėse 

                                               
1 Informacijos privatumas ir atskleidimas.
2 Su įgyvendinimo užtikrinimu susiję bendrieji įpareigojimai, tiksliau tariant, tinkama visų dalyvių teisių apsauga ir 
proporcingumo reikalavimas.
3 „Pagal Šalyse galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus“; „pagal tos Šalies teisę užtikrinant pagrindines teises, kaip antai 
žodžio laisvė, teisė į nešališką procesą ir privatumo apsauga“.
4 Žr. taip pat minėtos EDAPP nuomonės 64 dalį. 
5 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Pastabos dėl Europos mokslininkų nuomonės dėl kovos 
su klastojimu prekybos susitarimo“. 
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narėse vykdomas praktikas (pvz. privačių Šalių vykdomas plataus masto interneto 
stebėjimas), kurių suderinamumas su Chartija yra abejotinas;

21. mano, kad 5 skirsnyje „Intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas skaitmeninėje erdvėje“ 
ypač reikalingas didesnis aiškumas ir nuoseklumas, nes netikslumai ir neužbaigtumas gali 
lemti skirtingas nacionalinio masto taisykles, o tokia suskaldyta sistema trukdytų vidaus 
rinkai, dėl to interneto aplinkos atveju būtų trukdoma platesniu tarpvalstybiniu mastu 
naudoti intelektinės nuosavybės teisėmis saugomus produktus;

22. primena, kad pagal Chartijos 49 straipsnį niekas negali būti nuteistas už veiksmus ar 
neveikimą, kurie pagal jų padarymo metu galiojusius valstybės įstatymus arba tarptautinę 
teisę nebuvo laikomi nusikaltimais; atkreipia dėmesį į tai, kad kelių 4 skirsnio 
„Baudžiamųjų nuostatų vykdymas“ nuostatų taikymo sritis yra netinkamai apibrėžta;

23. pritaria 2012 m. balandžio 24 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
nuomonėje dėl ACTA išreikštam susirūpinimui, ypač dėl neaiškios taikymo srities, 
neaiškiai suformuluoto „kompetentingos institucijos“ apibrėžimo, interneto paslaugų 
teikėjų vykdomo asmens duomenų apdorojimo remiantis savanoriškomis 
bendradarbiavimo užtikrinimo priemonėmis ir dėl nepakankamų pagrindinių teisių 
apsaugos priemonių;

24. nurodo, kad nors keletas ACTA nuostatų (pvz., 27 straipsnio 3 ir 4 dalys) yra 
neprivalomojo pobūdžio ir nenustato Šalims jokios teisinės pareigos, kuri prieštarautų 
pagrindinėms teisėms, dėl nuostatų tikslumo, pakankamų apribojimų ir apsaugos 
priemonių trūkumo kyla abejonių dėl to, ar užtikrintas būtinas ACTA teisinio tikrumo 
lygis (pvz., ar numatytos apsaugos nuo netinkamo asmens duomenų naudojimo priemonės 
arba teisės į gynybą apsaugos priemonės); pabrėžia, kad šie trūkumai neturėtų būti 
priimtini susitarime, kurio viena iš susitariančiųjų Šalių yra Sąjunga; primena, kad kitais 
tarptautiniais susitarimais, turinčiais įtakos pagrindinėms teisėms, buvo užtikrintas 
aukštesnio lygio tikslumas bei apsaugos priemonės1;

25. mano, kad priemonės, kuriomis galima nustatyti tariamai pažeidimą padariusį abonentą, 
turėtų apimti įvairias asmenų elgesio internete stebėsenos formas; pabrėžia 
vienareikšmišką Teisingumo Teismo nuomonę, kad neterminuota ir tikslios taikymo 
srities neturinti visų elektroninių pranešimų stebėsena, pvz., interneto paslaugų teikėjų 
filtravimas arba teisių savininkų duomenų rinkimas, nepadeda užtikrinti tinkamos 
pusiausvyros tarp intelektinės nuosavybės teisių ir kitų pagrindinių teisių ir laisvių, visų 
pirma teisės į asmens duomenų apsaugą ir laisvės gauti arba suteikti informaciją arba 
laisvės užsiimti verslu (Chartijos 8, 11 ir 16 straipsniai)2;

26. mano, kad ACTA nenumatomos aiškios garantijos dėl slaptos asmeninės informacijos 
apsaugos, teisės į gynybą (ypač teisės būti išklausytam) arba nekaltumo prezumpcijos; 

27. mano, kad ACTA nenumatytos Chartijos 7 straipsnyje nustatytos teisės į tai, kad būtų 
gerbiamas privatus gyvenimas ir komunikacijos slaptumas, apsaugos garantijos; 

                                               
1 Žr. Europos Tarybos Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų CETS Nr. 185, 2001 m. lapkričio 23 d., Budapeštas.
2 Sprendimo Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10, 47–49 
punktai.
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28. yra nusivylęs dėl to, kad rengiantis deryboms dėl ACTA nebuvo dedama daugiau 
papildomų pastangų siekiant konsultuotis su visomis suinteresuotomis šalimis ir įtraukti jų 
nuomones; apgailestauja dėl to, kad ACTA atveju nebuvo laikomasi Sąjungos taip 
siekiamų aukštų skaidrumo ir gero valdymo standartų; taigi mano, kad ACTA parengtas 
per anksti, ypač atsižvelgiant į sritis, dėl kurių Sąjunga dar neturėjo galimybės surengti 
nuodugnių viešųjų svarstymų;

29. pabrėžia, kad interneto paslaugų teikėjai neturėtų kontroliuoti interneto, taigi ragina 
Komisiją ir Tarybą užtikrinti teisinį interneto paslaugų teikėjų vaidmens aiškumą; mano, 
kad ACTA skirtas tik didelio masto intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, leidžiant 
Šalims iš savo nuostatų dėl baudžiamojo persekiojimo procedūrų pašalinti nekomercinį 
naudojimą; pažymi, kad sunku komercinį naudojimą atskirti nuo nekomercinio 
naudojimo; pabrėžia, kad svarbu atskirti nedidelės apimties nekomercinį parsisiųsdinimą 
ir piratavimą; 

30. mano, kad tyčinis komercinio pobūdžio klastojimas ir piratavimas yra rimtos informacinės 
visuomenės problemos, taigi būtina parengti visapusišką Sąjungos kovos su jomis 
strategiją; tokioje strategijoje turėtų būti nagrinėjamos ne tik sankcijos ar klastojimo ir 
piratavimo daromas poveikis, bet ir jas sukeliančios priežastys, visiškai gerbiamos 
pagrindinės Sąjungoje nustatytos teisės ir kartu ji turėtų būti efektyvi, priimtina ir 
suprantama visai visuomenei; primena, kad, Parlamentui paprašius1, Europos Komisija 
savo Europos skaitmeninės darbotvarkės strategijoje įsipareigojo 2012 m. patvirtinti ES 
interneto teisių kodeksą; taigi ragina Komisiją ES interneto teisių kodekse aiškiai apibrėžti 
Sąjungos piliečių teises ir nustatyti, ką jie gali ir ko negali daryti skaitmeninėje aplinkoje, 
įskaitant tai, kaip galima naudoti intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą turinį;

31. pabrėžia, kad valstybės, kuriose vykdomi didžiausio masto intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimai – Kinija, Pakistanas, Rusija ir Brazilija – nebuvo pakviestos pasirašyti ACTA 
ir mažai tikėtina, jog šios valstybės pasirašys ACTA artimiausioje ateityje; taigi kyla rimtų 
klausimų apie ACTA siūlomų priemonių veiksmingumą;

32. mano, kad reglamentuojant pagrindines teises negali būti jokių neaiškumų; mano, kad 
ACTA nebuvo išvengta tokių neaiškumų, netgi priešingai – jame egzistuoja papildomi 
įvairaus lygio dviprasmiškumai; primena, kad Europos žmogaus teisių teismo 
jurisprudencija patvirtina, jog bet kokių įstatymais numatytų pagrindinių teisių ir laisvių 
apribojimų pasekmės turi būti nuspėjamos, tokie apribojimai turi būti aiškūs, tikslūs ir 
prieinami, taip pat būtini demokratinėje visuomenėje bei proporcingi siekiamiems 
tikslams; 

33. mano, kad ACTA neužtikrinamos pakankamos garantijos ir tinkama intelektinės 
nuosavybės teisių bei kitų pagrindinių teisių pusiausvyra, taip pat neužtikrinamas 
reikalingas pagrindinių ACTA nuostatų teisinis tikrumas;

34. atsižvelgiant į visus minėtus argumentus ir nepažeidžiant ES Teisingumo Teismo šiuo 
                                               
1 2007 m. birželio 21 d. Parlamento rezoliucija dėl vartotojų pasitikėjimo skaitmeninėje aplinkoje (Ol C 146 E, 2008 6 12, p. 
370) (25–28 dalys).
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klausimu atlikto įvertinimo, tačiau atsižvelgiant į Parlamento vaidmenį saugant ir 
skatinant gerbti pagrindines teises, daro išvadą, kad siūlomas ACTA, dėl kurio Parlamento 
paprašyta suteikti pritarimą, yra nesuderinamas su Chartijoje įtvirtintomis teisėmis ir 
ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti Parlamentui nepritarti 
ACTA sudarymui.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas mano, kad intelektinių teisių apsauga Europoje, siekiant išsaugoti mūsų 
žemyno konkurencinį pranašumą globalioje, greitai besivystančioje ir sąveikioje 
ekonomikoje, yra labai svarbi. Už menininkų ir kūrėjų talentą turėtų būti tinkamai atlyginama.
Drauge tų pačių menininkų, taip pat aktyvių veikėjų, politinių disidentų ir piliečių, norinčių 
dalyvauti viešose diskusijose, galimybės bendrauti, kurti, protestuoti ir imtis veiksmų neturėtų 
būti varžomos jokiomis priemonėmis. Ir visų pirma ne šiandien, kai visame pasaulyje girdime 
ir teigiamai vertiname gausų necenzūruojamą nuomonių, kurias galiausiai galima pareikšti, 
srautą. Europos Parlamento, kaip vienintelio tiesioginio 400 mln. Europos piliečių atstovo, 
pareiga –užtikrinti, kad šios laisvės nebūtų ribojamos.

Dalijimosi rinkmenomis kultūra, kurią nulėmė ryški pastarųjų dešimtmečių technologinė 
pažanga, iš tikrųjų kelia tiesioginių sunkumų, susijusių su tuo, kaip mes pastaraisiais 
dešimtmečiais sprendžiame menininkų atlygio ir tinkamo intelektinių teisių įgyvendinimo 
užtikrinimo klausimą. Mūsų, kaip politikos kūrėjų, užduotis – išspręsti šį uždavinį nustatant 
tinkamą pusiausvyrą tarp technologijų teikiamų galimybių ir tolesnės menininkų kūrybos, 
būtent ši pusiausvyra atspindi Europos vietą pasaulyje.

Todėl pasiekėme lemiamą šių diskusijų etapą, jaudinančią pokyčių pradžią. Šiuo požiūriu 
nuomonės referentas mano, kad ACTA parengta per anksti, pasirašius susitarimą iš esmės 
būtų panaikinta galimybė surengti viešas diskusijas, kurios yra neatsiejama mūsų 
demokratinio paveldo dalis. Iškilus tokiam išskirtiniam uždaviniui, būtina, kad kiekvienas 
ekspertas, kiekviena susijusi organizacija ar institucija, kuria galime pasikliauti, kiekvienas 
pilietis, norintis pareikšti savo nuomonę, nuo pat pradžių dalyvautų kuriant modernų socialinį 
paktą, šiuolaikinę intelektinės nuosavybės teisių apsaugos tvarką. Tačiau to negalima pasakyti 
(ir nebuvo galima įsivaizduoti, kad taip bus) kalbant apie ACTA. Priešingai, nuomonės 
referentas mano, kad priėmus ACTA pirma laiko būtų nuslopintos diskusijos ir nebūtų 
atsižvelgiama į kitos šalies interesus, tai leistų valstybėms narėms eksperimentuoti su 
įstatymais, kurie galėtų padaryti žalos pagrindinėms teisėms ir sukurti nepalankius ateities 
visuomenei precedentus. Atkreipiant dėmesį į šiuos kylančius pavojus, šia nuomone siekiama 
prisidėti prie diskusijos, kurios ėmėsi Europos Parlamentas, ir padėti Parlamento nariams 
priimti informacija pagrįstą gerai apgalvotą sprendimą svarbiausiu klausimu, t. y. atmesti 
ACTA arba pritarti jo sudarymui.
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