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1. WTO issues 

 

 

1.1. Information Technology Agreement review 

 

_______________________________________________ 

 

 

2.3 EU-China Agreement on Geographical Indications: debrief of last negotiating 

session (Brussels, 11-12 July 2011)  
 

_________________________________________ 

 

2. ACTA: Proposals for Council decisions on signature and conclusion 

 

O ACTI je Odbor razpravljal že na seji 22. julija 2011. 

 

COM je pripravila predlog sklepa za sklenitev sporazum ACTA in predlog sklepa za podpis. 

Kot izhaja iz prioritet za drugo polovico leta 2011 naj bi se ACTA lahko podpisala v imenu 

EU do konca leta 2011. Ta sporazum morajo podpisati še države članice ter ga morajo 

ratificirati nacionalni parlamenti kot tudi evropski parlament. 

 

Slovenija podpira tako sklenitev kot tudi podpis. Predlog za podpis je v postopku 

(EUROPORTAL). 

 

Z vsebinskega stališča je lahko vprašljiva navedba COM, da za sprejem tega sporazuma ne bo 

potrebno dopolnjevati in spreminjati EU predpisov. Temu stališču oporekajo evropski 

akademiki, ki so v 16. točkah navedli primeri kjer gredo po njihovem mnenju določbe ACTE 

prek acquisa ter mednarodnega prava (TRIPS, WIPO). Akademiki predlagajo, da dokler ne 

bodo pojasnjena res odstopanja od acquisa, zadržki glede temeljnih pravic o varstvu podatkov 

vin in uravnoteženost interesov naj se soglasje zadrži. 

 

Po njihovem mnenju ACTA ni upoštevala opcije iz 12. člena direktive o uveljavljanju pravic 

in ne omogoča alternativne ukrepe pri izdaji sodnih odredb; pri določanju odškodnine je 

določbe ACTE predvidevajo več dejavnikov kot pa EU direktiva o uveljavljanju IPR (npr. 

vrednost kršitve blaga glede na tržne cene..,; sprejem kazenske zakonodaje na nivoju EU; 

ACTA prepoveduje paralelni uvoz;. 

 

Zakonodaja na področju IPR se bo spreminjala ne glede na obstoj ACTE. Tako se trenutno že 

spreminja uredba o ukrepih na meji, ki pa bo evidentno ACTA plus, saj bo EU v nasprotju z 

večino članic ohranizal določbo po kateri se ukrepi na meji nanašajo tudi na patente. 



 

Naslednje vprašanje kdaj bo ACTA uveljavljena. Po našem razumevanju je pogoj za njeno 

uveljavitev ratifikacija strani EP in nacionalni ravni. To stališče je potrdila tudi COM in sicer 

EP počaka na nacionalne potrditve. 

 

Po našem mnenju se mora postopek podpisa ratifikacije s strani EU kot držav članic opraviti 

paralelno in sicer tako, da se države članice podpišejo hkrati kot tudi, da se nacionalne 

ratifikacije ter se opravijo deponiranje listin o ratifikaciji. 

 

Službe Sveta so že objavile, da bo pripravljena nova jezikovna verzija sporazuma. 

 

V slovenskem internem postopku se pričakuje naslednji teden potrditev podpisa na EU 

portalu ter kasneje obravnava na Vladi in v Državnem Zboru. Tako, da se zaključek postopka 

predvideva v oktobru 2011, vendar se zaradi notranjih političnih razmer lahko zadeva zaplete.  

Vprašanje: 

 

What is the realistic time table for signing ACTA agreement?  

 

 

Pripravil. __________ 
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