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КРАТКА ОБОСНОВКА 

1. приветства целите, изразени от преговарящите страни по Търговското споразумение 

за борба с фалшифицирането (АСТА), за справяне с търговията с фалшифицирани 

стоки; 

2. счита, че законодателството на ЕС в областта на авторското право в 

информационното общество е сред най-актуалните и напълно съответства на 

международните споразумения относно авторското право; 

3. приема опасението, че ACTA обединява много различни по вид ПИС, като така се 

създава универсален инструмент за прилагане, който не отговаря на специфичните 

потребности на всеки един сектор, с еднакво третиране на материалните стоки и 

цифровите услуги; изразява загриженост поради липсата на определения за част от 

основната терминология, на която се основават механизмите за прилагане на ACTA; 

изразява опасение, че това създава правна несигурност за европейските дружества, и 

по-специално МСП, ползвателите на технологии и доставчиците на услуги, свързани 

с интернет и онлайн платформи; също така отбелязва, че предполагаемите основни 

бенефициери по споразумението, хората на изкуството и създателите на софтуер, 

изглеждат особено разединени по отношение на потенциалните и възможните ползи 

от споразумението; 

4. приветства амбицията на Комисията да подсили европейската индустрия; отбелязва 

обаче, че ACTA може да бъде в противоречие с амбицията на Европейския 

парламент, изразена в Програмата за цифровите технологии, Европа да се превърне в 

поле за авангардни иновации1, както и силната амбиция за насърчаване на 

неутралността на мрежата и достъпа до онлайн цифров пазар за всички 

потребители2; 

5. припомня, че годишните митнически отчети на Комисията сочат постоянно 

увеличаване на иззетите стоки, за които са налице подозрения, че нарушават 

правата върху интелектуалната собственост, като случаите на иззети стоки са 

нараснали от 43 500 през 2009 г. на почти 80 000 през 2010 г.3; приема обаче 

опасението, че данните относно мащаба на нарушенията на правата върху 

интелектуалната собственост са непълни и фрагментирани; подкрепя обективни и 

независими оценки на въздействието за законодателни предложения; 

6. подкрепя сключването на международни споразумения, които засилват спазването 

на правата върху интелектуалната собственост, като се има предвид значението им 

                                                 
1 Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно нова програма за цифровите технологии 

за Европа: 2015.eu (2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-

TA-2010-0133&language=EN&ring=A7-2010-0066 
2 Резолюция на Европейския парламент от 17 ноември 2011 г. относно отворено и неутрално интернет 

пространство в Европа, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2011-0511+0+DOC+XML+V0//EN 
3 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic

s/statistics_2010.pdf. 
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за икономиката и пазара на труда на ЕС, тъй като съгласно неотдавнашни 

проучвания на ОИСР1 международното пиратство и фалшифициране се оценяват на 

приблизително 150 милиарда евро годишно; 

7. подчертава необходимостта да се защитава и гарантира безплатен и отворен 

интернет, както и да се защитават правата върху интелектуалната собственост; 

подчертава, че не съществува противоречие между правата на собственост и 

свободата на информацията, независимо дали онлайн или офлайн; 

8. счита, че определените в АСТА задължения за страните по споразумението да 

защитават основните права може би не са достатъчно подчертани; изразява 

загриженост поради това, че текстът на ACTA не гарантира справедлив баланс 

между правото на интелектуална собственост и свободата на стопанската 

инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или 

разпространяване на информация, необходимостта от който бе постановена 

неотдавна в решение на Съда на ЕС2; отбелязва изказаните от Европейския надзорен 

орган по защита на данните опасения, свързани с въздействието на ACTA върху 

защитата на данните, като следователно изразява загриженост относно възможните 

последици от прилагането на ACTA, що се отнася до Хартата на основните права на 

Европейския съюз; 

9. следователно се чувства задължен да призове комисията по международна търговия 

да оттегли своето одобрение за споразумението. 

****** 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

международна търговия да предложи на Парламента да откаже да даде своето 

одобрение. 

                                                 
1 Проучване на ОИСР: Мащаби на фалшифицирането и пиратската дейност по отношение на 

материалните стоки: актуализирана версия, ноември 2009 г., 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf. 
2 Дело C 360/10 на Съда на ЕС, параграф 47 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst

&dir=&occ=first&part=1&cid=291042 



 

AD\903029BG.doc 5/5 PE483.518v02-00 

 BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ 

Дата на приемане 31.5.2012 г.    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

31 

25 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-

Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard 

Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, 

Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam 

Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Kent Johansson, 

Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa 

Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav 

Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul 

Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, 

Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Владимир 

Уручев, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-

Quadras, Henri Weber 

Заместник(ци), присъствал(и) на 

окончателното гласуване 

Maria Badia i Cutchet, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Françoise 

Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ивайло 

Калфин, Seán Kelly, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír 

Remek 

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 

присъствал(и) на окончателното 

гласуване 

Franziska Keller 

 
 


