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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl Kanados ir ES prekybos susitarimo (CETA), dėl 
kurio dabar vyksta derybos, turinio. Jis teigia, kad jame performuluojama ACTA konvencija, 
kurią Parlamentas neseniai atmetė. Jo nuomone, internetinės laisvės ribojimas yra itin 
neteisėtas. Jis įtaria, kad Europos Komisija, paprastai tariant, slaptai iš naujo nustatė tuos 
pačius principus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Komisija visapusiškai atsižvelgia į Europos Parlamento balsavimą dėl ACTA konvencijos. 
Todėl peržiūrint ES ir Kanados visuotinio ekonomikos ir prekybos susitarimo (CETA) teksto 
dėl intelektinės nuosavybės teisių projektą atsižvelgiama į Europos Parlamento poziciją 
ACTA konvencijos klausimu.

 Kalbant apie „teises skaitmeninėje erdvėje“, taip pat apie bet kurias kitas su intelektine 
nuosavybe susijusias nuostatas, dėl kurių derasi ES ir Kanada, Komisija atsakingai užtikrina, 
kad jos kiek įmanoma atitinka galiojančius ES teisės aktus ir jų neviršija. Visų pirma, 
prieštaringos ACTA nuostatos, susijusios su interneto paslaugų teikėjo atsakomybe, buvo iš 
esmės pakeistos ir nebėra panašios į ACTA konvencijos tekstą. Be to, iš CETA teksto 
projekto išbrauktos visos privalomos intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo 
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baudžiamosios nuostatos.

Komisija pakartoja, kad šiuo metu dar nėra patvirtinto CETA teksto ir kad tokio teksto tikrai 
nebuvo tada, kai peticijos pateikėjas pateikė savo peticiją. Parlamentas nuolat informuojamas 
apie derybų dėl CETA padėtį, įskaitant pakeitimus, padarytus Parlamentui atmetus ACTA 
konvenciją. Derybų dokumentai (įskaitant skyriaus dėl intelektinės nuosavybės teisių 
rengimą) nuolat pateikiami Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komitetui.

Rodos, peticijos pateikėjas grindžia savo skundą 2012 m. sausio mėn. galiojusia 
(konfidencialaus) derybų teksto versija, t. y. tada, kai ES ir 22 valstybės narės buvo ką tik 
pasirašiusios ACTA konvenciją, ir likus 6 mėnesiams iki ACTA atmetimo Europos 
Parlamente. Iš šio teksto nebegalima tiksliai spręsti apie derybų padėtį. Kadangi tuo metu ir 
ES, ir Kanada vykdė ACTA ratifikavimo procesą, nenuostabu, kad tam tikros toje versijoje 
išdėstytos nuostatos buvo panašios į ACTA konvenciją. Šiuo metu derybose padaryta pažanga 
remiantis tuo, kas paminėta pirmiau, ir teksto projektas pritaikytas taip, kad jame būtų 
atsižvelgta į vykstant deryboms dėl ACTA Europos Parlamento iškeltus susirūpinimą 
keliančius klausimus.“


