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BEKNOPTE MOTIVERING

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en actieve bestrijding van namaak zijn van 
essentieel belang voor ontwikkeling, omdat bescherming van de intellectuele eigendom 
creativiteit, innovatie en ondernemerschap waarborgt en bevordert, bedrijven de mogelijkheid 
biedt te groeien en vermogen creëert.

De afronding van de onderhandelingen over de Handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) biedt naast het TRIPS-akkoord een tot WTO-plus te rekenen juridisch kader 
ter bestrijding van namaak, piraterij en een brede scala van IPR-inbreuken door 
gemeenschappelijke regels vast te stellen voor civiele en strafrechtelijke handhaving en voor 
douaneprocedures voor de partijen bij ACTA1. 

Daarnaast is het ACTA-lidmaatschap niet exclusief en kunnen andere partijen, waaronder 
ontwikkelingslanden en opkomende economieën, later toetreden, hetgeen bijdraagt tot een 
brede bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en tot de wereldwijde strijd tegen 
namaak en piraterij. In de toekomst zou ACTA naar een multilateraal niveau kunnen worden 
getild, als onderdeel van de WTO of de WIPO (Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom).

De Commissie heeft zich er publiekelijk toe verbonden om derde landen geen ACTA-
voorwaarden op te leggen via opneming ervan in vrijhandelsakkoorden en economische-
partnerschapsovereenkomsten.

De Commissie heeft gewaarborgd dat de ACTA-voorwaarden aansluiten bij het acquis van de 
Unie en niets in ACTA is in tegenspraak met de verplichtingen tussen partijen welke 
voortvloeien uit bestaande overeenkomsten, met inbegrip van het TRIPS-akkoord2.

Legitieme handel in generieke geneesmiddelen is van essentieel belang voor de ontwikkeling 
van de volksgezondheid in de wereld, en vooral in ontwikkelingslanden. De commissie neemt 
in dit opzicht met instemming kennis van de ondubbelzinnige taal van de ACTA-bepalingen, 
die toegang tot de volksgezondheid waarborgen en de beginselen van de Verklaring van Doha 
over het TRIPS-akkoord en volksgezondheid3 erkennen.

In haar schriftelijke reactie inzake ACTA en de toegankelijkheid van geneesmiddelen4, zegt 
de Commissie dat ACTA niet van invloed zal zijn op de toegankelijkheid van 
geneesmiddelen, met name generieke geneesmiddelen, en dat er geen verplichting zal gelden 
om grenscontroles en bepalingen inzake strafrechtshandhaving toe te passen in geval van 
vermoedelijke octrooi-inbreuk bij geneesmiddelen voor landen die afhankelijk zijn van 
geïmporteerde geneesmiddelen.

                                               
1 De ACTA-onderhandelingen zijn op 15 november 2010 afgerond en de parafering vond plaats op 25 november 
2010, na elf onderhandelingsrondes tussen Australië, Canada, de EU, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Marokko, 
Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de VS.
2 Zie ook ACTA, hoofdstuk I, deel 1, artikel 1.
3 De Verklaring van Doha inzake het TRIPS-akkoord en de volksgezondheid werd op 14 november 2001 door de 
Vierde ministeriële conferentie van de WTO goedgekeurd. 
4 Commissaris De Gucht, schriftelijk antwoord aan het Europees Parlement, P-9346/10 EN (14.12.2010).
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******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te geven.


