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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, 
Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült 
Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, 
hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő 
aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12195/2011),

– tekintettel az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, 
Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói 
Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland 
közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás tervezetére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésével és 
218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontja v. alpontjával összhangban a 
Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0027/2012),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására, valamint a Fejlesztési 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Jogi Bizottság és az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

1. nem ért egyet a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy tájékoztassa a Tanácsot arról, hogy a megállapodás nem köthető 
meg;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok, illetve az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai 
Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci 
Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland kormányának és parlamentjének;
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INDOKOLÁS 

A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról (ACTA) szóló tárgyalások 2008 júniusában 
kezdődtek, és 2010 novemberében, tizenegy forduló után zárultak le.  Mint minden 
nemzetközi megállapodás esetében, a Tanácstól kapott felhatalmazás alapján az Európai 
Bizottság volt a tárgyaló fél az Európai Unió részéről. Mivel az ACTA mind uniós, mind 
pedig tagállami szakterületeket lefedő vegyes megállapodás, a tagállamokat az egymást váltó 
elnökségek képviselték a tárgyalásokon. 

A megállapodás az Európai Unió, Ausztrália, az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Korea, 
Marokkó, Mexikó, Svájc, Szingapúr és Új-Zéland között jött létre. Az aláíró országok most 
ratifikálják az egyezményt, amelynek unión belüli hatálybalépéséhez az uniós tagállamok 
előzetes ratifikációja és az Európai Parlament egyetértése szükséges.

Az ACTA a tárgyaló felek meghatározása szerint kereskedelmi megállapodás, amely a 
kereskedelmi méretekben történő illetéktelen másolás és az internetes kalózkodás 
problémájára kínál megoldást a szellemi tulajdonjogok megsértésére vonatkozó, már létező 
jogszabályok világszerte való érvényesítésének összehangolása révén. A Bizottság szándéka 
szerint nem kell majd megváltoztatni miatta az európai jogot, de össze fogja hangolni a 
határon lefolytatott eljárásokat a nagy volumenű hamisítás leküzdése érdekében.

Azok a problémák, amelyekre az ACTA megoldást keres, valóságosak, és egyre nagyobb 
méreteket öltenek. A hamisítás és a kalózkodás mértéke jelentősen megnövekedett, és 
továbbra is egyre nő. Ezen illegális tevékenységek növekedésének következményei a 
gazdasági veszteségektől az egészségügyi és biztonsági veszélyekig terjednek. Az Európai 
Uniónak sok vesztenivalója van, ha nem jön létre hatékony és ténylegesen megvalósított 
globális koordináció a szellemi jogok védelme területén.

A szellemi tulajdon (IP) az Unió „nyersanyaga”. Az előadó úgy véli, hogy Európa nem 
versenyezhet a világgazdaságban az európai divatipar, gépjármű-alkatrészek, filmek és zene 
megfelelő védettsége nélkül. Az IP védelmének világszintű összehangolása létfontosságú a 
tudásalapú Európai Unió létrehozása és az uniós szintű munkahelyteremtés és -védelem 
szempontjából.
Tudásalapú gazdaságunkban gyorsan változik az információcsere módja, és a szellemi 
tulajdonjogok védelme és az alapvető szabadságjogok közötti egyensúly is folyamatosan 
alakul. A büntetőjogi szankciók, online tevékenység vagy szellemi tulajdon bármely 
aspektusával foglalkozó nemzetközi megállapodásoknak egyértelműen meg kell határozniuk a 
megállapodás és az egyéni szabadságok hatályát a megállapodás nem kívánt módon való 
értelmezésének elkerülése érdekében.

Az esetleg az ACTA szövegéből eredő nem szándékolt következmények komoly 
aggodalomra adnak okot. Az előadó szerint kétséges, hogy az ACTA szövege kellően precíz 
az egyén büntethetősége, a „kereskedelmi méretek” meghatározása, az internetszolgáltatók 
szerepe és a generikus gyógyszerek átengedésének esetleges felfüggesztése tekintetében.

Az ettől a nemzetközi megállapodástól várt előnyök jóval elmaradnak az emberi 
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szabadságjogokat esetlegesen fenyegető veszélyektől. A szöveg egyes aspektusainak 
pontatlansága és értelmezésének bizonytalansága miatt az Európai Parlament nem tudja 
garantálni az állampolgári jogok megfelelő védelmét a jövőben az ACTA alapján.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy az Európai Parlament tagadja meg az egyetértését az 
ACTA-val kapcsolatban. Mindeközben fontos megjegyezni, hogy a világpiacon kereskedő 
európai gyártók szellemi tulajdonjogainak erősebb védelme nagy fontossággal bír. Ezért az 
előadó abbéli reményét fejezi ki, hogy a vonatkozó uniós irányelvek várt felülvizsgálatát 
követően az Európai Bizottság új javaslatokkal fog előállni az IP védelme tekintetében.


