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2. EU-India FTA: mode 4  

______________________________________________ 

 

 

3. Anti-Counterfeiting Trade Agreement  

Odbor bo razpravljal o zadnjih kontaktih Komisije glede finaliziranja besedila. COM bo 

predstavila stališča za dogovor na podlagi katerih želi končati pogajanja..  

 

COM je že poročala o zadnjem pogajalskem krogu, ki je bil konec septembra 2010 v _____ 

na seji Odbora za trgovinsko politiko (namestniki). Po koncu pogajalskega kroga je bila 

sprejeta skupna izjava objavljena na spletnih straneh DG -Trade. Iz izjave je razbrati, da so 

udeleženci rešili skoraj vsa odprta vsebinska vprašanja ter v veliki meri finalizirali besedilo, 

ki bo predloženo pristojnim organom ad referendum ( kljub te mu, da je besedilo usklajeno 

nekatere manj pomemben točke ostajajo odprte) Odprta vprašanja zahtevajo nadaljnjo 

preučitev v prestolnicah ter bodo čim prej rešena. Skladno s dogovorom je zadnje besedilo 

ACTA objavljeno. 

 

Ob pregledu  konsolidiranega besedila ACTA je razvidno, da je bilo o večini spornih vprašanj 

iz oglatega oklepaja dosežen dogovor. Posebej velja omeniti prvi odstavek člena 2.1 

dostopnost civilnih postopkov kjer je bil sprejet predlog _____, da se besedilo glasi »pravice 

intelektualne lastnine« in ne znamke ter avtorska in sorodne pravice kar pomeni, da je _____ 

dosegla svoj cilj po katerem se morajo civilni ukrepi nanašati na vse pravice intelektualne 

lastnine. Pri ukrepih na meji je bil sprejet novo kompromisno besedilo, ki pa je zelo nejasno 

(člen 2.X). Državam članice morajo zagotoviti skladno s TRIPS in nacionalnim sistemom 

učinkovito uveljavljanje ukrepov na meji ter ne morejo brez razloga diskriminirati med 

pravicami intelektualne lastnine in se ne smejo ustvarjati ovire za legitimno trgovino. Prejšnje 

besedilo sicer neusklajeno je bilo jasno saj so bile pravice intelektualne lastnine na katere se 

nanašajo ukrepi na meji jasno navedene. Besedilo o  »ex officio action« je vključeno v člen 

2X. ukrepi na meji. Pri kazenskih sankcijah je odprta določba v obliki »may » o kaznivem 

dejanju camcordinga. Uveljavljanje pravic v digitalnem okolju je poglavje z največ odprtimi 

vprašanji. Gre za vprašanje obsega ali morajo države članice zagotoviti ukrepe le za znamke 

in avtorsko oz. sorodne pravice ali pa za pravice intelektualne lastnine kot se zavzema _____.  

  

Po objavi besedila so nekatere države članice dale pisne pripombe in predloge kakšna stališča 

naj COM zastopa v nadaljevanju pogajanj (______________). Najbolj sporen je člen 2. X 

(boder measures) kjer se predlaga črtanje besede »unreasonably«, in »where appropriate« ki 

bi lahko pomenili diskriminacijo med posameznimi pravicami IPR in iz ukrepov na meji 

izključil geografske označbe ter uvajanje TRIPS minus standardov. _____  je iz tega razloga 

predlagala novo besedilo 

 

ACTA je bila s strani Komisarja za trgovino predstavljana tudi na plenarnemu zasedanju 

Evropskega parlamenta 20. oktobra 2010. Po njegovem mnenju ACTA zagotavlja širok obseg 

pravic IPR, prvič določa mednarodne standarde za kršitve IPR na internetu ter uravnotežen 

dogovor saj ne omejuje temeljnih pravic in zasebnosti in bo zahteval sprememb EU acguisa, 

omogoča svoboden internet z varovalkami za njegove ponudnike, upošteva ravnotežje med 



imetniki pravic in uporabniki ter zagotavlja dostop do zdravil kot tudi izključuje patentne iz 

ukrepov na meji in kaznivih dejanj. Za dokončno uskladitev besedila pa je potreben razrešiti 

vprašanje o možnosti izključitve patentov iz civilnih ukrepov ter ali naj se kršitve na internetu 

nanašajo poleg avtorskega prava tudi na znamke.  

 

O ACTI je bilo govora tudi med nedavno sejo Sveta TRIPS a. Po oceni Indije ta sporazum gre 

mimo obstoječih multilateralnih procesov v WTO in WIPO ter zagotavlja višjo raven 

uveljavljanja pravic kot TRIPS ter na novo tolmači besede »commercial scale« iz 61. člena 

TRIPS a; ACTA pa naj bi tudi ogrožala liberalizacijo svetovne trgovine. 

 

COM je včeraj pripravila predlog 6 dopolnitev kot rezultat pogovorov s _____   glede civilnih 

ukrepov, ukrepov na meji, camcordinga  ter glede digitalnega okolja. 

 

Stališče: Slovenija ugotavlja, da so pogajanja potekala v skladu s sprejetimi smernicami in 

podpira prizadevanja COM za čimprejšnji zaključek pogajanj o ACTI. Glede predlaganih 

izboljšava besedila pa menimo, da so smiselna saj bodo odpravile vse trenutne dvoumnosti, ki 

izhajajo iz besedila. .  

 

4. A.O.B.  

EU-Canada CETA 

__________________________ 


