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FORSLAG

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret og aktiv bekæmpelse af falskmøntneri er en 
forudsætning for udvikling, idet beskyttelse af intellektuel ejendomsret garanterer og 
tilskynder til innovation og iværksætteri samt gør det muligt for en virksomhed at vokse og 
skabe velstand.

Afslutningen på forhandlingerne om handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning (ACTA), 
tilvejebringer i tillæg til TRIPS-aftalen om varemærkeforfalskning, piratkopiering og angreb 
på intellektuelle ejendomsrettigheder en juridisk ramme for WTO-plus ved at fastsætte fælles 
bestemmelser om civile og strafferetlige håndhævelsesforanstaltninger og toldprocedurer for 
ACTA-parter1. 

Medlemskab af ACTA er desuden ikke eksklusivt, og yderligere parter, herunder 
udviklingslande og vækstlande, kan blive medlem, og således i udstrakt grad fremme 
beskyttelsen af intellektuel ejendomsret og styrke bekæmpelsen af forfalskning og 
piratkopiering på internationalt plan. ACTA vil i fremtiden eventuelt kunne nå et multilateralt 
plan som led i WTO eller WIPO (Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret).

Kommissionen gav endvidere sit offentlige tilsagn om ikke at påtvinge tredjelande ACTA-
bestemmelser ved at inkorporere dem i frihandelsaftaler og økonomiske partnerskabsaftaler.

Kommissionen har sikret, at ACTA-bestemmelserne overholder gældende EU-ret, og at 
ACTA ikke indeholder nogen bestemmelser, som er i modstrid med forpligtelserne mellem 
parterne i henhold til de nuværende aftaler, herunder TRIPS-aftalen2.

Lovlig handel med generiske lægemidler er afgørende for udviklingen af folkesundheden i 
hele verden og navnlig i udviklingslandene. Udvalget værdsætter den utvetydige formulering 
af ACTA-bestemmelserne, som sikrer adgang til sundhedsvæsenet, og anerkender 
principperne i Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed3.

Kommissionens erklærede i sit skriftlige svar om ACTA og adgangen til medicin4, at ACTA 
ikke kommer til at danne grundlag for en begrænsning af adgangen til medicin, navnlig for så 
vidt angår handel med generiske lægemidler, og at der for lande, som er afhængige af 
importerede lægemidler, ikke vil være nogen pligt til at indføre grænsekontrol og 
strafferetlige håndhævelsesbestemmelser, når der foreligger mistanke om patentkrænkelse i 
forbindelse med lægemidler.

******

                                               
1 ACTA-forhandlingerne blev afsluttet den 15. november 2010, og paraferingen fandt sted den 25. november 
2010 efter 11 forhandlingsrunder mellem Australien, Canada, EU, Japan, Sydkorea, Mexico, Marokko, New 
Zealand, Singapore, Schweiz og USA.
2 Jf. ligeledes artikel 1, afsnit 1, i ACTA-aftalens kapitel I.
3 Doha-erklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed blev vedtaget den 14. november 2001 på den fjerde 
WTO-ministerkonference. 
4 Kommissær Karel De Gucht, skriftligt svar til Europa-Parlamentet, P-9346/10 EN af 14.12.2010.
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Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin godkendelse.


