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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan 
yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon 
kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton 
sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen tekemisestä
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12195/2011),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan 
yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon 
kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä 
Uuden-Seelannin väliseksi väärentämisen vastaiseksi kauppasopimukseksi (12196/2011),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 
4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti 
esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0027/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, oikeudellisten 
asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2012),

1. ei anna hyväksyntäänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä ilmoittamaan neuvostolle, että sopimusta ei voida tehdä; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean 
tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, 
Sveitsin valaliiton ja Uuden-Seelannin hallituksille ja parlamenteille.



PE486.174v02-00 6/7 PR\898850FI.doc

FI

PERUSTELUT

Neuvottelut väärentämisen vastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA) aloitettiin kesäkuussa 
2008 ja saatettiin päätökseen 11 neuvottelukierroksen jälkeen marraskuussa 2010.  Kuten 
kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa, Euroopan komissio, joka toimii neuvoston antamin 
valtuuksin, edusti neuvottelijana Euroopan unionia. Koska ACTA on "sekasopimus", joka 
käsittelee sekä unioni- että jäsenvaltiotason toimivaltaa, jäsenvaltioita edustivat neuvotteluissa 
vaihtuvat puheenjohtajavaltiot. 

Kauppasopimus tehtiin Euroopan unionin sekä Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, 
Kanadan, Korean, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin välillä. 
Allekirjoittajavaltioissa on nyt käynnissä sopimuksen ratifiointiprosessi, joka unionissa 
edellyttää sopimuksen ratifiointia jäsenvaltioissa ja Euroopan parlamentin hyväksyntää, ennen 
kuin sopimus voi tulla voimaan EU:ssa.

Neuvottelijat määrittelevät ACTA:n kauppasopimukseksi, jolla puututaan kaupallisessa 
laajuudessa tapahtuvaan väärentämiseen ja verkkopiratismiin koordinoimalla voimassa 
olevien tekijänoikeusloukkauksia koskevien lakien maailmanlaajuista valvontaa. Komissio 
väittää, ettei sopimus edellytä unionin lainsäädännön muuttamista, mutta se järjestää rajoille 
menettelyjä, joilla voidaan puuttua laajamittaiseen väärentämiseen.

Ongelmat, joihin ACTA:n avulla pyritään puuttumaan, ovat todellisia ja lisääntyvät koko 
ajan. Väärentäminen ja piratismi ovat lisääntyneet huomattavasti, ja tämä kehityssuunta 
jatkuu. Näiden laittomuuksien lisääntymisen seuraukset ulottuvat aina taloudellisista 
tappioista terveys- ja turvallisuusriskeihin. Ilman tehokkaasti järjestettyä maailmanlaajuista 
tekijänoikeussuojaa ja sen valvontaa unioni on vaarassa menettää paljon.

Henkinen omaisuus on unionin raaka-aine. Esittelijä uskoo, ettei Eurooppa voi kilpailla 
maailmantaloudessa ilman eurooppalaisen muodin, autonosien, elokuvien ja musiikin riittävää 
suojaa. Henkisen omaisuuden suojan maailmanlaajuinen koordinointi on elintärkeää, jotta 
voidaan kehittää unionia tietoperustaiseksi sekä turvata ja luoda työpaikkoja koko unionin 
alueella. Tiedon jakamisen tavat muuttuvat tietoperustaisessa taloudessa nopeasti, ja tasapaino 
immateriaalioikeuksien suojaamisen ja toisaalta perusvapauksien välillä kehittyy. Niiden 
kansainvälisten sopimusten, jotka käsittelevät rikosoikeudellisia seuraamuksia, verkossa 
tapahtuvaa toimintaa tai henkistä omaisuutta, on määriteltävä selvästi sopimuksen 
soveltamisala ja yksilönvapauksien suoja, jotta voidaan välttää sopimuksen 
epätarkoituksenmukaisia tulkintoja.

ACTA-sopimustekstin tahattomat seuraukset ovat todellinen huolenaihe. Esittelijä epäilee 
yhä, ettei ACTA-sopimusteksti ole riittävän täsmällinen niissä kohdissa, jotka koskevat 
yksilön kriminalisointia, "kaupallisen laajuuden" määritelmää, internet-palveluntarjoajien 
roolia ja rinnakkaislääkkeiden kuljetukselle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Tämän kansainvälisen sopimuksen tavoitellut hyödyt ovat vähäiset verrattuna 
perusvapauksiin mahdollisesti kohdistuviin uhkiin. Kun otetaan huomioon sopimuksen 
tiettyjen kohtien epäselvyys ja sen tulkintaan liittyvä epävarmuus, ei parlamentti pysty 
takaamaan riittävää suojaa kansalaisoikeuksille tulevaisuudessa, jos ACTA tulee voimaan.
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Tämän vuoksi esittelijä suosittelee, että parlamentti ei anna hyväksyntäänsä ACTA-
sopimukselle. On kuitenkin huomattava, että on erittäin tärkeää tarjota nykyistä parempaa 
immateriaalioikeuksien suojaa unionin tuottajille, jotka harjoittavat liiketoimintaa 
maailmanlaajuisilla markkinoilla. Siksi esittelijä toivoo, että tähän aiheeseen liittyvien EU-
direktiivien odotetun tarkistuksen jälkeen komissio esittäisi uusia ehdotuksia henkisen 
omaisuuden suojaamiseksi.


