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RÖVID INDOKOLÁS

A szellemitulajdon-jogok védelme és a hamisítás elleni határozott küzdelem alapvető a 
fejlődés szempontjából, mivel a szellemi tulajdon védelme biztosítja és bátorítja az alkotást, 
innovációt és vállalkozói szellemet, üzleti növekedést tesz lehetővé és jólétet teremt.

A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról (ACTA) folytatott tárgyalások lezárása 
további jogi keretet ad – a TRIPS-megállapodás mellett – a szerzői jogi kalózkodással, a 
hamisítással és a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos számos egyéb jogsértéssel szembeni 
fellépéshez, közös szabályokat írva elő az ACTA-megállapodás részes felei számára e jogok 
polgári jogi és büntetőjogi érvényesítése, valamint a kapcsolódó vámeljárások tekintetében1. 

Továbbá, az ACTA-tagság nem kizárólagos, hanem további szerződő felek, közöttük fejlődő 
és feltörekvő országok is csatlakozhatnak hozzá, ezáltal előmozdítva a szellemitulajdon-jogok 
védelmének kiterjesztését, valamint fokozva a hamisítással és a szellemi jogi kalózkodással 
szemben vívott küzdelmet világszerte. A jövőben lehetőség nyílhat arra, hogy az ACTA a 
WTO vagy a WPO (a Szellemi Tulajdon Világszervezete) részeként multilaterális szintre 
jusson el.

Ezen kívül, a Bizottság nyilvános kötelezettségvállalást tett, amely szerint nem kötelez 
harmadik országokat az ACTA rendelkezéseinek teljesítésére azáltal, hogy azokat beépíti a 
szabadkereskedelmi megállapodásokba és a gazdasági partnerségi megállapodásokba.

A Bizottság biztosította, hogy az ACTA rendelkezései összhangban álljanak az Unió 
vívmányaival, és hogy e megállapodás egyetlen eleme se álljon ellentmondásban a felek 
számára más meglévő egyezményekben – közöttük a TRIPS-megállapodásban – előírt 
kötelezettségekkel2.

A generikus gyógyszerek jogszerű kereskedelme alapvető fontosságú a közegészség 
fejlődéséhez világszerte, és különösen a fejlődő országokban. A Fejlesztési Bizottság nagyra 
értékeli a közegészségügyi ellátáshoz való hozzáférést szavatoló ACTA-rendelkezések 
egyértelmű megfogalmazását, valamint elismeri a TRIPS-megállapodásról és a 
közegészségügyről szóló dohai nyilatkozatában lefektetett elveket3.

A Bizottság az ACTÁ-ról és a gyógyszerekhez való hozzáférésről szóló írásbeli válaszában4

kijelentette, hogy az ACTA nem fog alapot adni a gyógyszerekhez való hozzáférés – és 
különösen a generikus gyógyszerekkel folytatott jogszerű kereskedelem – akadályozásához, 
és hogy a gyógyszeripari termékek behozatalától függő országok számára nem ír majd elő 
sem határellenőrzések végzésére, sem pedig a gyógyszerek szabadalmával kapcsolatos 
feltételezett szabálysértésekkel összefüggő büntetőjogi jogérvényesítési rendelkezések 

                                               
1 Az ACTA-megállapodásról folytatott tárgyalások 2010. november 15-én zárultak le, és a parafálásra 2010. 
november 25-én került sor, az Ausztrália, Egyesült Államok, Japán, Kanada, Dél-Korea, Marokkó, Mexikó, 
Svájc, Szingapúr és Új-Zéland között folytatott tárgyalások 11 fordulóját követően.
2 Lásd még az ACTA első fejezete első szakaszának első cikkét is.
3 A TRIPS-megállapodásról és a közegészségügyről szóló dohai nyilatkozatot 2001. november 14-én, a WTO 
negyedik miniszteri konferenciáján fogadták el.
4 De Gucht biztos írásbeli válasza az Európai Parlament számára, P-9346/10 EN, (14.12.2010)
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alkalmazására vonatkozó kötelezettséget.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.


