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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0939/2012, внесена от Никола Катон, с белгийско гражданство, 
относно всеобхватно икономическо и търговско споразумение между 
Канада и ЕС (ВИТС)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява опасения относно съдържанието на всеобхватно 
икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (ВИТС), по което 
понастоящем се водят преговори. Той заявява, че споразумението съдържа 
преформулировка на Конвенцията ACTA, която наскоро беше отхвърлена от 
Парламента. Според него ограничаването на онлайн свободата е особено оскърбително. 
Той подозира, че Европейската комисия възнамерява да въведе отново същите 
принципи, така да се каже, през задната врата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 ноември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Комисията напълно зачита вота на Европейския парламент относно ACTA. Проектът на 
текста относно правата върху интелектуалната собственост (ПИС) на всеобхватно 
икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада следователно се 
преразглежда в светлината на позицията, изразена от Европейския парламент относно 
ACTA.

По отношение на „цифровите права“, както и всички други разпоредби относно ПИС, 
които се договарят между ЕС и Канада, Комисията внимателно следи те да 
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съответстват възможно най-много на съществуващото законодателство на ЕС, без да го 
превишават. По-специално, спорните разпоредби на ACTA, свързани с отговорността 
на доставчиците на интернет услуги, съществено са изменени и вече не наподобяват 
текста на ACTA. Освен това всички задължителни разпоредби относно наказателно 
правоприлагане на ПИС вече са премахнати от проекта на текста на ВИТС.

Комисията подчертава, че за момента няма договорен текст на „ВИТС“ и че със 
сигурност такъв текст не е съществувал в момента, когато вносителят е внесъл 
петицията си. Парламентът е редовно информиран за развитието на преговорите 
относно ВИТС, включително и относно промените, настъпили вследствие на 
отхвърлянето на ACTA от Парламента. Документи, които подлежат на преговори 
(включително разработването на главата, посветена на правата на интелектуална 
собственост), са предоставяни редовно на комисията по международна търговия на 
Европейския парламент.

Изглежда, че вносителят на петицията основава твърдението си на версия на 
(поверителния) текст за преговори, която датира от януари 2012 г. – т.е. от времето, 
когато ACTA току-що беше подписана от ЕС и 22 държави членки и 6 месеца преди 
Европейския парламент да откаже да одобри ACTA. Този текст вече не представя точно 
актуалното развитие на преговорите. Тъй като и ЕС, и Канада бяха в процес на 
ратифициране на ACTA по онова време, не е изненадващо, че някои разпоредби на тази 
версия имат известна прилика с ACTA. Междувременно преговорите се развиха в 
съответствие с описаното по-горе и проектът на текста е адаптиран, за да се вземе 
предвид загрижеността, изразена от Европейския парламент по време на разискванията 
относно ACTA.


