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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1221/2011 dėl teisės į privatumą pažeidimo susitarime ACTA 
(Kovos su klastojimu prekybos susitarimas), kurią pateikė Latvijos pilietis 
G. K.

Peticija Nr. 0116/2012 dėl ACTA, kurią pateikė Lenkijos pilietis Iwo 
Domeracki

Peticija Nr. 0142/2012 dėl nepritarimo tarptautiniam prekybos susitarimui 
ACTA, kurią pateikė Lenkijos pilietis Mateusz Wójtowicz asociacijos 
„Forum Rdzawka“ vardu, su dviem parašais

Peticija Nr. 0203/2012 dėl ACTA, kurią pateikė Vokietijos pilietis Joachim 
Scholz

Peticija Nr. 0223/2012 dėl ACTA, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis 
Alex Wilks AVAAZ vardu, su daugiau kaip 2 mln. parašų

1. Peticijos Nr. 1221/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas glaustai surašytoje peticijoje tvirtina, kad daugiašaliu susitarimu ACTA, 
dėl kurio derasi Europos Komisija, būtų pažeista teisė į privatumą ir žodžio laisvė bendraujant 
internete, intelektinės nuosavybės apsaugos srityje.

Peticijos Nr. 0116/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą nutraukti derybas dėl kovos su klastojimu 
prekybos susitarimo (ACTA). Anot jo, nei prekyba klastotėmis, nei piratavimas internete dėl 
šio susitarimo nesiliaus. Jis mano, kad ACTA kovos su piratavimo pretekstu valdžios 
institucijoms ir  bendrovėms suteikia per didelę interneto kontrolę mažųjų bendrovių ir 
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menininkų sąskaita. Be to, dėl ACTA labai pasunkės prekyba generiniais vaistais. Peticijos 
pateikėjas taip pat prieštarauja neskaidriems derybų dėl ACTA būdams. Jie jam primena 
Sovietų Sąjungos laikus, kai sprendimai būdavo priimami už uždarų durų, neįtraukiant 
piliečių.

Peticijos Nr. 0142/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas nepritaria tarptautiniam prekybos susitarimui ACTA, ir ypač jame 
pateiktoms nuorodoms į intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimą skaitmeninėje erdvėje, ir 
galimiems ACTA padariniams, susijusiems su galimybe gauti vaistų besivystančiose šalyse. 
Peticijos pateikėjas taip pat pabrėžia, kad ACTA dėl susitarime pateikiamų netikslių 
apibrėžčių ir neaiškių susitarimo teksto formuluočių prisidės prie to, kad bus pažeistos 
pagrindinės laisvės, pavyzdžiui, žodžio laisvė, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į 
privatumą; kadangi peticijos pateikėjas mano, kad susitarimas prieštarauja ES pagrindinių 
teisių chartijai, jis prašo Europos Parlamento atsiriboti nuo ACTA ir klausimą perduoti 
svarstyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Peticijos Nr. 0203/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą atmesti Kovos su klastojimu prekybos 
susitarimą (ACTA). Pasak peticijos pateikėjo, pagal ACTA nustatyta teisinė autorių teisių 
turėtojų padėtis yra neproporcingai tvirtesnė, palyginti su kitų šalių padėtimi, iš dalies todėl, 
kad susitarime nepakankamai reglamentuojamos galimybės kreiptis į teismą. Be to, peticijos 
pateikėjas mano, jog reikalavimas, kad interneto paslaugų teikėjai (ISP) teiktų informaciją 
apie interneto vartotojus yra neproporcingas, nes autorių teisių turėtojai šioje srityje įgytų 
daugiau galios negu valstybinės institucijos. Peticijos pateikėjas taip pat mano, kad gali būti 
pažeisti įmonių interesai ir paviešintos verslo paslaptys, nes ACTA nėra nuostatų dėl 
konfidencialumo. Peticijos pateikėjas taip pat laikosi nuomonės, kad ACTA buvo sukurtas 
neskaidriai ir nesilaikant demokratijos principų. 

Peticijos Nr. 0223/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento apginti laisvą ir atvirą internetą ir atsisakyti 
ratifikuoti Kovos su klastojimu prekybos susitarimą (angl. ACTA), nes šis susitarimas reikš 
laisvo ir atviro interneto pabaigą. Visame pasaulyje internetas yra nepakeičiama priemonė 
keistis idėjomis ir skatinti demokratiją. Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis 
tikro pasaulio lyderio vaidmens ir apginti interneto vartotojų teises.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1221/2011 paskelbta priimtina 2012 m. vasario 28 d.
Peticija Nr. 0116/2012 paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 31 d.
Peticija Nr. 0142/2012 paskelbta priimtina 2012 m. birželio 5 d.
Peticija Nr. 0203/2012 ir peticija Nr. 0223/2012 paskelbtos priimtinomis 2012 m. birželio 
15 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.
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2012 m. liepos 4 d. balsuodamas plenariniame posėdyje Europos Parlamentas nepritarė Kovos 
su klastojimu prekybos susitarimui (angl. ACTA), ir dėl to susitarimas negali būti ratifikuotas. 
2012 m. gruodžio 19 d. Komisija nusprendė atsiimti savo 2012 m. gegužės 10 d. prašymą 
Europos Teisingumo Teismui, kad šis pareikštų savo nuomonę dėl to, ar ACTA yra 
suderinamas su Europos sutartimis, ypač su ES pagrindinių teisių chartija. Komisija tą pačią 
dieną apie tai informavo Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komitetą.

2013 m. vasario 18 d. sprendimu Teismas išbraukė bylą iš Teisingumo Teismo registro. 

Atsižvelgiant į tai, anksčiau minėtos peticijos toliau nenagrinėjamos.


