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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av 
handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång mellan Europeiska unionen och 
dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, 
Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, 
Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (12195/2011),

– med beaktande av utkastet till handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång 
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, 
Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, 
Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater 
(12196/2011),

– med beaktande av artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket led b i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av 
rådet (C7-0027/2012),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och 
yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 
utskottet för rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet godkänner inte att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att underrätta rådet om att avtalet inte kan ingås.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, 
Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet 
och Amerikas förenta stater.
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MOTIVERING

Förhandlingar om handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång (Acta) inleddes i 
juni 2008 och slutfördes i november 2010 efter elva förhandlingsrundor.  Som för alla 
internationella avtal var det kommissionen som förhandlade för EU:s räkning, på uppdrag av 
rådet. Eftersom Acta är ett ”blandat avtal” som täcker befogenheter på både EU- och 
medlemsstatsnivå representerades medlemsstaterna av de roterande ordförandeskapen vid 
förhandlingarna. 

Avtalet ingicks mellan Europeiska Unionen, Australien, Kanada, Japan, Korea, Mexiko, 
Marocko, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz och Förenta staterna. Signatärstaterna håller för 
närvarande på att ratificera avtalet, vilket i EU:s fall innebär att avtalet måste ratificeras av 
medlemsstaterna och godkännas av Europaparlamentet innan det kan träda i kraft inom EU.

Enligt förhandlarnas definition är Acta ett handelsavtal som angriper förfalskning och 
piratkopiering i kommersiell omfattning på internet genom en samordnad internationell 
kontroll av att gällande upphovsrättslagstiftning efterlevs. Enligt kommissionen kommer 
avtalet inte att innebära att europeisk lagstiftning måste ändras, utan det kommer att göra det 
möjligt att samordna gränskontroller för att ta itu med förfalskning i stor skala.

De problem som Acta-avtalet avser att behandla är verkliga och tilltagande. Förfalskning och 
piratkopiering har ökat avsevärt i omfattning och fortsätter att göra det. Konsekvenserna för 
dessa illegala aktiviteters utbredning kan vara alltifrån ekonomiska förluster till hälso- och 
säkerhetsrisker. Europeiska unionen har mycket att vinna på en effektiv och verkställd global 
samordning inom upphovsrättsskydd.

Immateriell egendom är unionens råvara. Föredraganden anser att Europa inte kan konkurrera 
i den globala ekonomin utan tillräckligt skydd för europeiskt mode, europeiska bildelar, 
filmer och europeisk musik. Internationell samordning av skyddet av immateriella rättigheter 
är avgörande för att utveckla en kunskapsbaserad europeisk union samt skydda och skapa 
arbetstillfällen i hela EU. Sättet att utbyta information inom denna kunskapsbaserade ekonomi 
ändras snabbt, och balansen mellan skyddet av immateriella rättigheter och de grundläggande 
friheterna utvecklas. Internationella avtal som behandlar straffrättsliga påföljder, aktiviteter på 
internet eller immateriella rättigheter måste klart definiera avtalets räckvidd och skyddet av 
individuella friheter för att undvika att avtalet tolkas på ett sätt som inte var avsett.

Att Acta-avtalets lydelse kan få oavsiktliga konsekvenser är ett allvarligt problem. Det är 
tveksamt om avtalstexten är tillräckligt exakt i sin definition av kriminalisering av enskilda 
personer, ”kommersiell omfattning”, internetleverantörernas roll och ett eventuellt 
transportstopp för generiska läkemedel.

Den avsedda nyttan med detta internationella avtal uppväger långt ifrån det potentiella hotet 
mot medborgerliga friheter. Eftersom vissa av textens aspekter är vaga, och det är oklart hur 
den ska tolkas, kan Europaparlamentet inte garantera att det framtida skyddet för de 
medborgerliga rättigheterna skulle vara tillräckligt under Acta-avtalet.

Föredraganden rekommenderar därför att Europaparlamentet inte godkänner Acta-avtalet. Det 
är likväl viktigt att notera att ett stärkt skydd för immateriella rättigheter är av stor vikt för 
europeiska producenter som bedriver handel på den globala marknaden. Efter den väntade 
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översynen av relevanta EU-direktiv hoppas föredraganden därför att kommissionen kommer 
att lägga fram nya förslag för immaterialrättsligt skydd.


