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POROČILO 

 

seje Odbora 133 namestniki v petek 9. januarja  2009 

 

Povzetek 

 

 

Odbor 133 namestniki je petek 9. januarja  2009 na svoji redni seji pod točko 5. obravnaval 

ustno poročilo Komisije o 4. krogu pogajanj za sklenitev Večstranskega trgovinskega 

sporazuma o boju proti ponarejanju (Anti-counterfeiting Trade Agreement-ACTA), ki je bilo 

od 15. do 17. decembra 2008 v ______. Komisija meni,da  je prišlo do napredka pri poglavju 

o kazenskih sankcijah saj je prišlo do dogovora o strukturi tega poglavja; prvič je bilo 

obravnavano vprašanje uveljavljanja pravic na internetu ter prakse uveljavljanja pravic 

intelektualne lastnine, kljub temu je veliko potrebno še storiti. Do naslednjega kroga pogajanj 

v _____ se bo v januarju  2009 sestalo več delovnih skupin (intelektualna lastnina, carina, 

JHA). Odločitev o obsegu sporazuma bo sprejeta ob koncu pogajanj.  

 

Odbor 133 namestniki je petek 9. januarja  2009 na svoji redni seji pod točko 5. obravnaval 

ustno poročilo Komisije o 4. krogu pogajanj za sklenitev Večstranskega trgovinskega 

sporazuma o boju proti ponarejanju (Anti-counterfeiting Trade Agreement-ACTA), ki je bilo 

od 15. do 17. decembra 2008 v _____. Seje sta se udeležila ________ iz Stalnega 

predstavništva RS v Bruslju in _____, Ministrstvo za gospodarstvo. 

 

Vodja oddelka za intelektualno lastnino in investicije v DG Trade _____ je predstavil oceno 

4. kroga pogajanj o ACTI, ki ga je organiziralo francosko predsedstvo od 15. do 17. decembra 

2008 v _____. Po njegovem mnenju je prišlo do napredka pri poglavju o kazenskih sankcijah 

saj je prišlo do dogovora o strukturi tega poglavja kar bo omogočilo nadaljnjo razpravo; prvič 

je bilo obravnavano vprašanje uveljavljanja pravic na internetu ter prakse uveljavljanja pravic 

intelektualne lastnine: pomembna so sporočila iz uvodnega pozdravnega govora francoske 

trgovinske ministrice _____;  obravnavana so bila vsa poglavja sporazuma; v pogajanjih se 

države zavzemajo za preprosto institucionalno strukturo sporazuma; po oceni Komisije si v 

poglavju o internetu _____ želijo bolj splošne določbe saj v tem trenutku ni povsem jasno 

kakšne stališče bo do tega zavzela nova administracija; še naprej ostaja odprto vprašanje 

obsega sporazuma; Komisija je v pogajanjih vzpostavila problematiko transparentnosti 

pogajalskega procesa ter seznanila članice Odbora o tem, da bo _____ pripravila krajše  

povzetke pogajalskega procesa za javnost (vsi pogajalski dokumenti so tajni); v zvezi s 

vprašalnikom  za internet in prakse uveljavljanja pravic bo Komisija pripravil pisen odgovor  

s predstavijo predpisov  v pristojnosti unije; rok za predložitev novih dokumentov je 16. 

februar 2009; naslednji pogajalski krog bo v _____  prvi polovici marca 2009.  

 

Pred razpravo držav članic je češko predsedstvo obvestilo članice Odbora, da bodo poglavja 

ACTE obravnavana na delovni skupini za intelektualno lastnino 19. januarja 2009 (internet, 

mednarodno sodelovanje, delovni skupini za carinska vprašanje 21. januarja 2009 (ukrepi na 

meji ) in na skupini JHA 30. januarja 2009 (Justice and Home Affairs-JHA) 

 

V razpravi so sodelovale nekatere članice: _____ je izrazila ne soglašanje s predlogom 

_____za ustanovitev sklada za  tehnično pomoč nerazvitim članicam ter ponovil _____ 

načelno stališče da sporazum ne sme imeti finančnih posledic, _____ je opozorila ne 

nepreglednost pogajanj in na potrebo po obveščanju javnosti; _____ je ponovno opozorila na 

potrebo, da ACTA pokriva tudi geografske označbe in industrijski modeli (v tem delu jo je 
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podprla _____)  ter postavila vprašanje priprave odgovorov na vprašalnik za internet saj je to 

področje v pristojnosti EU in držav članic zato jo zanima ali morajo države članice pripraviti 

tudi svoje nacionalne prispevke. _____ je predlagala, naj se po vzoru USTR na spletni strani 

objavi tiskovno poročilo iz pariških pogajanj. Nemčija je po nepotrebnem sprožila vprašanje 

enakopravnosti jezikov kateri je pritrdil še španski predstavnik z omembo španščine kot 

uradnega jezika Mehike. Njihovo nejevoljo povzroča odločitev pogajalcev, da so pogajanja v 

angleščini. Razpravo v tej smeri je zaključil irski predstavnik z nastop v irščini ter opozoril, 

da potrebujemo sporazum zato to vprašanje v tem trenutku ni bistvenega pomena. _____ 

predstavnik je tudi predlagal, da Komisija v bodoče pripravi pisno poročilo. UK je opozorila 

na pozno dostopnost gradiv. 

 

Komisija bo glede Interneta pripravila kratko pisno gradivo s pristojnosti EU in ne vidi 

potrebe po podrobnem odgovoru, ki pa ne bi vključeval predstavitev nacionalne zakonodaje, 

Komisija bo pripravila srečanje z uporabniki kjer jih bo seznanila z ACTO v drugi polovici 

marca 2009, geografske označbe so še vedno predmet pogajanj ter »del končne igre« (part of 

the end game). 

 

Na koncu te točke je češko predsedstvo povzelo naslednje sklepe: poglavja ACTE bodo 

obravnavana na delovni skupini za intelektualno lastnino 19. januarja 2009 (internet, 

mednarodno sodelovanje, prakse uveljavljanja pravic, delovni skupini za carinska vprašanje 

21. januarja 2009 (ukrepi na meji) in na skupini JHA 30. januarja 2009 (Justice and Home 

Affairs-JHA, gradiva za naslednji pogajalski krog v ______ morajo biti pravočasno 

pripravljena, Komisija bo v bodoče posredovala poročila v obliki »speaking points«.  

 

 

 

Zapisal _____ 

Številka: 511-19/2009-7 

Datum: 12.1. 2009 

 


