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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie 
en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde 
Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, 
de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12195/2011),

– gezien de ontwerp Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de 
Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek 
Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika (12196/2011),

– gezien artikel 204, lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement 
door de Raad is geraadpleegd (C7-0027/2012),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en de adviezen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie industrie, onderzoek en energie, 
de Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken (A7-0000/2012),

1. weigert zijn goedkeuring te hechten aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter de Raad mee te delen dat de overeenkomst niet kan worden 
gesloten;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en 
Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het 
Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat 
en de Verenigde Staten van Amerika.
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De onderhandelingen over de Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak 
(ACTA) zijn in juni 2008 gestart en na 11 onderhandelingsrondes afgesloten in november 
2010. Zoals bij alle internationale overeenkomsten trad de Europese Commissie, onder het 
mandaat van de Raad, op als onderhandelaar namens de Europese Unie. Aangezien ACTA 
een gemengde overeenkomst is, en kwesties betreft die onder de bevoegdheid van de Unie en 
onder die van de lidstaten vallen, werden de lidstaten bij de onderhandelingen door het 
fungerend voorzitterschap vertegenwoordigd. 

De overeenkomst is gesloten tussen de Europese Unie, Australië, Canada, Japan, Korea, 
Mexico, Marokko, Nieuw Zeeland, Singapore, Zwitserland en de VS. De verdragsluitende 
landen zijn nu bezig met de ratificatie van de overeenkomst, die in de Europese Unie moet 
worden geratificeerd door de lidstaten en goedgekeurd door het Europees Parlement voordat 
de overeenkomst in werking kan treden.

ACTA is een handelsovereenkomst die volgens de beschrijving van de onderhandelaars 
namaak op commerciële schaal en online piraterij moet aanpakken door coördinatie van de 
mondiale handhaving van bestaande wetgeving inzake schendingen van het intellectueel-
eigendomsrecht. Volgens de Commissie zijn er geen wijzigingen van de Europese wetgeving 
nodig, maar worden procedures aan de grens ter bestrijding van grootschalige namaak 
gecoördineerd.

De problemen die men met ACTA wil aanpakken zijn reëel en worden steeds groter. Namaak 
en piraterij zijn aanzienlijk toegenomen en nemen nog steeds toe. 
De gevolgen van deze steeds verder toenemende illegale activiteiten variëren van 
economische verliezen tot risico's voor de gezondheid en veiligheid. Zonder een efficiënte en 
versterkte mondiale coördinatie in de bescherming van het intellectueel-eigendomsrecht heeft 
de Europese Unie veel te verliezen.

Het intellectueel-eigendomsrecht (IP) is de grondstof van de Unie. De rapporteur is ervan 
overtuigd dat Europa niet in de mondiale economie kan concurreren zonder adequate 
bescherming van de Europese mode, auto-onderdelen, films en muziek. Mondiale coördinatie 
van IP-bescherming is van essentieel belang om een op kennis gebaseerde economie in de 
Europese Unie te ontwikkelen en overal in de Unie banen te beschermen en te scheppen.
Binnen deze op kennis gebaseerde economie verandert de wijze van informatie-uitwisseling 
snel en is de balans tussen bescherming van intellectueel-eigendomsrechten en fundamentele 
vrijheden in ontwikkeling. Internationale overeenkomsten die betrekking hebben op enig 
aspect van strafrechtelijke sancties, online activiteiten of intellectueel-eigendom moeten een 
duidelijke afbakening bevatten van het toepassingsgebied van de overeenkomst en de 
bescherming van de individuele vrijheden, teneinde onbedoelde interpretaties van de 
overeenkomst te vermijden.

Onbedoelde consequenties van de ACTA-tekst is een punt van ernstige bezorgdheid. Als het 
gaat om de individuele strafbaarstelling, de definitie van "commerciële schaal", de rol van 
aanbieders van Internetdiensten en de mogelijke onderbreking van de doorvoer van generieke 
geneesmiddelen blijft de rapporteur twijfels houden of de tekst voldoende nauwkeurig is.


