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Symbols for procedures

* Consultation procedure
*** Consent procedure

***I Ordinary legislative procedure (first reading)
***II Ordinary legislative procedure (second reading)

***III Ordinary legislative procedure (third reading)

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the draft act.)
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af handelsaftalen om bekæmpelse af 
forfalskning mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater, Australien, Canada, 
Japan, Republikken Korea, Kongeriget Marokko, De Forenede Mexicanske Stater, New 
Zealand, Det Schweiziske Forbund, Republikken Singapore og Amerikas Forenede 
Stater
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (12195/2011),

– der henviser til udkastet til handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning mellem Den 
Europæiske Union og dens medlemsstater, Australien, Canada, Japan, Republikken 
Korea, Kongeriget Marokko, De Forenede Mexicanske Stater, New Zealand, Det 
Schweiziske Forbund, Republikken Singapore og Amerikas Forenede Stater 
(12196/2011),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nummer v), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0027/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til anbefalingen fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 
Udviklingsudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Retsudvalget og 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0000/2012),

1. nægter at godkende indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at meddele Rådet, at aftalen ikke kan indgås; 

3. pålægger sin formand om at meddele dets holdning til Rådet, Kommissionen og 
regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og Australien, Canada, Japan, 
Republikken Korea, Kongeriget Marokko, De Forenede Mexicanske Stater, New Zealand, 
Det Schweiziske Forbund, Republikken Singapore og Amerikas Forenede Stater.
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BEGRUNDELSE

Forhandlingerne om handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning (ACTA) begyndte i juni 
2008 og afsluttedes i november 2010 efter 11 runders forhandlinger. Som med alle 
internationale aftaler var Europa-Kommissionen på mandat fra Rådet forhandler på vegne af 
EU. Idet ACTA er en "blandet aftale", der dækker kompetencer på EU- og 
medlemsstatsniveau, blev medlemsstaterne under forhandlingerne repræsenteret af det 
roterende formandskab. 

Aftalen blev indgået mellem EU, Australien, Canada, Japan, Republikken Korea, Kongeriget 
Marokko, De Forenede Mexicanske Stater, New Zealand og Det Schweiziske Forbund. 
Signatarlandene er nu i færd med at ratificere aftalen, hvilket i EU kræver ratificering af EU-
medlemsstaterne og samtykke fra Europa-Parlamentet, før aftalen kan træde i kraft i EU.

ACTA, som defineret af forhandlerne, er en handelsaftale, der behandler kommerciel 
forfalskning og onlinepiratkopiering gennem koordinering af global håndhævelse af 
eksisterende love for brud på ophavsretten. Det hævdes af Kommissionen, at den ikke vil 
kræve ændring af den europæiske lovgivning, men at den vil koordinere procedurer ved 
grænserne til håndtering af omfattende forfalskning.

De problemer, som ACTA søger at løse, er virkelige og i vækst. Omfanget af forfalskning og 
piratkopiering er vokset kraftigt og gør det fortsat. Konsekvenserne af væksten i disse illegale 
aktiviteter spænder fra økonomiske tab til sundheds- og sikkerhedsrisici. EU har meget at 
tabe, hvis der ikke etableres en effektiv og håndhævet global koordinering af ophavsretlig 
beskyttelse.

Intellektuel ejendomsret er EU's råstof. Ordføreren mener ikke, at Europa kan konkurrere i 
den globale økonomi uden passende beskyttelse af europæisk mode og musik samt 
europæiske bildele og film. Global koordinering af intellektuel ejendomsret er af afgørende 
betydning for udviklingen af et videnbaseret EU og beskyttelse og skabelse af job i hele EU.
I denne videnbaserede økonomi ændrer den måde, hvorpå vi deler information, sig hurtigt, og 
balancen mellem beskyttelsen af intellektuel ejendomsret og de grundlæggende friheder 
udvikler sig. Internationale aftaler, der behandler alle aspekter af strafferetlige sanktioner, 
onlineaktiviteter eller intellektuel ejendomsret, skal klart definere omfanget af aftalen og 
beskyttelsen af individuelle frihedsrettigheder for at forhindre utilsigtede fortolkninger af 
aftalen.

Utilsigtede konsekvenser af ACTA er kilde til alvorlig bekymring. Ordføreren tvivler stadig 
på, at ACTA-teksten er tilstrækkeligt præcis vedrørende individuel kriminalisering, 
definitionen af "kommerciel", internetudbydernes rolle og den mulige afbrydelse af 
forsendelse af generiske lægemidler.

De tilsigtede fordele ved denne internationale aftale opvejes kraftigt af de potentielle trusler 
mod borgernes rettigheder. I lyset af uklarheden med hensyn til visse aspekter af teksten og 
usikkerheden om dens fortolkning kan Europa-Parlamentet ikke garantere en passende 
beskyttelse af borgernes rettigheder i fremtiden under ACTA.
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Ordføreren anbefaler derfor, at Europa-Parlamentet ikke godkender ACTA. Når det gøres, er 
det vigtigt at bemærke, at øget beskyttelse af intellektuel ejendomsret for europæiske 
producenter, der handler på det globale marked, er af allerstørste vigtighed. Som følge af en 
forventet revision af relevante EU-direktiver håber ordføreren, at Europa-Kommissionen 
derfor vil udarbejde nye forslag til beskyttelse af intellektuel ejendomsret.


