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Gospod Lenart J. Kučič
Delo

Zadeva: Odgovori na vprašanja o sporazumu ACTA

Spoštovani gospod Kučič,
pošiljamo vam odgovore na vaša vprašanja o sporazumu ACTA.

Lep pozdrav

Stanka Ritonja,
sekretarka

Vprašanja  
-  Kakšno  je  Slovensko  stališče  do  sporazuma  ACTA  -  ga  podpira,  ima  kake  
zadržke?
- Kdaj boste seznanjeni s končnim besedilom?
-  Kako je nastajalo slovensko mnenje o sporazumu? Kdo vse je sodeloval, s katerimi 
ministrstvi in organizacijami je usklajeno?
- Je bila izdelana kaka analiza posledic in koristi sporazuma na Slovenijo? Gospodarskih, 
pravnih, zakonodajnih?

Odgovori
Republika Slovenija podpira podpis trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju - ACTA. 
To stališče je bilo potrjeno na seji Vlade RS in na Odboru za zadeve Evropske Unije  Državnega 
zbora RS. 
Države, sodelujoče v pogajanjih, lahko podpišejo sporazum v času od 31. marca 2011 do 31. 
marca 2013. Po podpisu pa bo potrebno sporazum ratificirati  v Državnem zboru (kot  tudi  v 
Evropskem parlamentu).EU in države članice sporazuma ACTA še niso podpisale.

Končno besedilo je javno dostopno od  21. aprila 2011 na spletnih staneh DG TRADE. Države, 
udeležene v pogajalskem procesu, pa so seveda ves čas bile seznanjene z aktualnim 
besedilom.

Smernice  za  pogajanja  za  sklenitev  tega  sporazuma  so  bile  sprejete  v  času  slovenskega 
predsedovanja  EU aprila 2008.  Pogajanja  so se začela  3.  junija 2008 s prvim pogajalskim 
krogom v Ženevi.  Opravljenih je bilo 11 pogajalskih krogov, tako da je bil sporazum parafiran 
25.  novembra  2010.  Skladno  s  pogajalskimi  smernicami  je  pogajanja  vodila  Komisija  EU 
(Generalni direktorat za trgovino), razen zadev iz pristojnosti držav članic, kjer se je pogajala 



trenutno predsedujoča država. Zadeve, o katerih se je pogajala predsedujoča država, so se 
nanašale na vrsto in višino kazenskih sankcij pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, določbe 
kazenskega postopka in  določb  o  sodelovanju  organov  za uveljavljanje  pravic  intelektualne 
lastnine  v  primeru,  ko  pristojnosti  niso  predvidene  v  pravu  EU.  Pogajanja  so  se  vodila  s 
posvetovanjem v Odboru za trgovinsko politiko (prej Odbor 133) kot koordinativnem telesu in v 
ostalih  delovnih  telesih,  kot  so delovne  skupine  za  intelektualno  lastnino,  carinska delovna 
skupina   in  skupina  svetovalcev  za  pravosodje  in  notranje  zadeve  ter  v  formatu  prijateljev 
predsedstva.  Komisija je o poteku pogajanj  pred in po pogajalskem krogu redno obveščala 
Odbor za trgovinsko politiko ter organizirala srečanja s predstavniki uporabnikov. Predstavniki 
držav članic so bili prisotni na pogajanjih. Aktualno predsedstvo EU pa je vodilo pogajanja v 
zvezi z uveljavljanjem kazenskih sankcij na podlagi stališč, ki jih je soglasno sprejel Svet na 
Odboru stalnih predstavnikov (COREPER). V pogajanja je bil vključen tudi Evropski parlament, 
kjer je komisar za trgovino Karel de Gucht poročal na treh plenarnih zasedanjih, kot tudi Odboru 
za mednarodno trgovino (INTA). 

V  pogajanja  so  bila  glede  na  svoje  pristojnosti  vključena  naslednja  ministrstva:  Ministrstvo 
gospodarstvo z Uradom RS za intelektualno lastnino, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za 
finance.  V  delovnih  skupinah  Sveta  kot  tudi  na  pogajalskih  krogih  pa  so  sodelovali  še 
predstavniki  slovenskih  misij  in  veleposlaništev  (Bruselj,  Ženeva,  Washington  in  Tokio).  V 
pogajanjih za sklenitev tega sporazuma so slovenski predstavniki vse skozi podpirali sklenitev 
sporazuma, pri čemer pa so, tako kot vse druge članice, zagovarjali mnenje, da dogovorjene 
obveznosti ne smejo iti prek dosežene ravni EU acguisa. 
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