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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η ενεργή αντιμετώπιση της 
παραποίησης/απομίμησης είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη, καθώς η προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας διασφαλίζει και προωθεί τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα, και επιτρέπει την ανάπτυξη και την ευημερία των επιχειρήσεων.

Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση 
της παραποίησης/απομίμησης (ACTA), θέτει ένα νομικό πλαίσιο «ΠΟΕ-συν», πέραν της 
συμφωνίας TRIPS, κατά της παραποίησης/απομίμησης, της πειρατείας και ευρέος φάσματος 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με τη θέσπιση κοινών κανόνων για 
την επιβολή αστικών και ποινικών κυρώσεων, και για τις τελωνειακές διαδικασίες που πρέπει 
να εφαρμόζουν τα συμβαλλόμενα μέρη της ACTA1. 

Επιπλέον, η συμμετοχή στην ACTA δεν είναι κλειστή και μπορούν να προσχωρήσουν κι 
άλλες αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες, ώστε να προωθηθεί η προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να ενισχυθεί η καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο μέλλον, η συμφωνία θα μπορούσε να 
επεκταθεί σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου ή του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεσμεύτηκε δημόσια για τη μη επιβολή διατάξεων της συμφωνίας
ACTA σε τρίτες χώρες μέσω της ένταξής τους σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης.

Η Επιτροπή μερίμνησε ώστε η συμφωνία ACTA να συμμορφώνεται προς το κεκτημένο της 
Ένωσης, και να μην υπάρχει κανένα σημείο στη συμφωνία ACTA το οποίο να αντίκειται στις 
υποχρεώσεις μεταξύ των μερών που απορρέουν από προϋπάρχουσες συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας TRIPS2.

Η ύπαρξη νομίμων εμπορικών συναλλαγών όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Η επιτροπή εκτιμά τη σαφή διατύπωση των διατάξεων της 
συμφωνίας ACTA, οι οποίες διασφαλίζουν την πρόσβαση στη δημόσια υγεία και 
αναγνωρίζουν τις αρχές που κατοχυρώνονται στη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη 
συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία3.

Στη γραπτή απάντησή της για τη συμφωνία ACTA και την πρόσβαση στα φάρμακα4, η 
Επιτροπή δηλώνει ότι η συμφωνία ACTA δεν θα υπεισέλθει στην πρόσβαση στα φάρμακα 

                                               
1 Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ολοκληρώθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2010 και η συμφωνία 
μονογραφήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2010, μετά από 10 γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ της Αυστραλίας, του 
Καναδά, της ΕΕ, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, του Μεξικό, του Μαρόκο, της Νέας Ζηλανδίας, της 
Σιγκαπούρης, της Ελβετίας και των ΗΠΑ..
2 Βλέπε επίσης Κεφάλαιο 1, Τμήμα 1, Άρθρο 1 της συμφωνίας ACTA..
3 Η Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 
2001, στην τέταρτη Υπουργική Διάσκεψη ΠΟΕ. 
4 Γραπτή απάντηση του Επιτρόπου De Gucht στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, P-9346/10 EN, (14.12.2010).
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και, ιδίως στο εμπόριο των γενοσήμων φαρμάκων, ούτε θα καταστεί υποχρεωτική η 
διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων και η εφαρμογή διατάξεων επιβολής ποινικών κυρώσεων σε 
περίπτωση πιθανών παραβιάσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φαρμάκων για χώρες που 
εξαρτώνται από την εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να χορηγήσει έγκριση.


