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NUJNO
ZADEVA – Seja Odbor 133- namestniki v petek 3. julija 2009 – 5. točka dnevnega reda Priprave
za 5. pogajalski krog za sklenitev sporazuma ACTA (Anti counterfeit Trade
Agreement)

Spoštovani,
V okviru 5. točke Odbora 133 namestniki v petek 3. julija 2009 bo sproženo tudi vprašanje
sodelovanja v pogajanjih ACTA in sicer: _______. Namen Večstranskega trgovinskega
sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA) je vzpostaviti sodelovanje med državami na
področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine z določitvijo skupnih standardov pri ukrepih
na meji, kazenskih sankcij in civilni ukrepov.
V teh pogajanjih poleg EU sodelujejo še ______________________ ter so bili opravljeni že 4.
pogajalski krogi. Pogajanja se bodo nadaljevala po 6 mesečnem premoru, ki ga je potrebovala
nova ameriška administracija, za sprejem odločitve o nadaljevanju pogajanj. Značilnost teh
trgovinskih pogajanj je predvsem v tem, da gre t.i mešani sporazum saj se o kazenskem
poglavju, ki je v pristojnosti držav članic, pogaja v imenu EU predsedujoča članica.
Za sodelovanje v tem sporazumu so izrazile ____________. To vprašanje je bilo obravnavano
tudi na zadnji seji Odbora 133 namestniki v petek 26. junija 2009. Po mnenju Komisije bi bilo
sodelovanje ________ lahko problematično zaradi __________, ________ še ni članica WTO in
s tem Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS), _______ pa bi
morala izboljšati raven varstva pravic intelektualne lastnine. Na predlog __________ bi o teh
prošnjah morali sprejeti odločitev na 5. pogajalskem krogu, ki bo od 15. do 17. julija 2009 v
Rabatu.
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Na MG-DEOT soglašamo z oceno Komisije glede sodelovanja posameznih držav vendar pa je
potrebno oceniti tudi politični aspekt. Na seji Odbora 133 se pričakuje od držav članic, da podajo
svoja mnenja glede sodelovanja omenjenih držav.
Iz tega razloga vas vljudno naprošamo za vaše stališče do tega vprašanja, odgovor pričakujemo
do konca dneva 2. julija 2009. Koordinator za ta pogajanja je ___________

Lep pozdrav,

_______
v.d. generalnega direktorja

Priloga (1)-133 Committee-Deputy Members,
Draft annotated agenda-3 July 2009

