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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Χαιρετίζει τους στόχους που εκφράζονται από τα διαπραγματευόμενα μέρη της εμπορικής 
συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) σχετικά με την 
αντιμετώπιση του εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

2. Θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα στην κοινωνία των 
πληροφοριών εμφανίζεται ως μία από τις περισσότερο ενημερωμένες και εναρμονίζεται 
πλήρως με τις διεθνείς συμφωνίες για τα πνευματικά δικαιώματα·

3. Αντιλαμβάνεται την ανησυχία που προκαλείται από το γεγονός ότι η ACTA συνενώνει 
πολλούς διαφορετικούς τύπους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δημιουργώντας έτσι 
ένα ενιαίο μέσο επιβολής που δεν ανταποκρίνεται  στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλάδου 
και μεταχειριζόμενη τα φυσικά αγαθά και τις ψηφιακές υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο·
εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με την έλλειψη ορισμού βασικών όρων στους οποίους 
στηρίζονται οι μηχανισμοί επιβολής της ACTA· εκφράζει το φόβο της ότι αυτό δημιουργεί 
νομική αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και, ειδικότερα, τα ΜΜΕ, τους 
χρήστες τεχνολογίας, την πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου και τους παρόχους 
υπηρεσιών διαδικτύου· επισημαίνει ακόμη ότι οι καλλιτεχνικές κοινότητες και οι 
δημιουργοί λογισμικού, που υποτίθεται ότι είναι οι επαγγελματικές ομάδες που 
επωφελούνται πρωτίστως από τη συμφωνία, εμφανίζονται ιδιαίτερα διχασμένοι σχετικά με 
τα ενδεχόμενα και πιθανά οφέλη της εν λόγω συμφωνίας·

4. Επιδοκιμάζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η συμφωνία ACTA ενδέχεται να αντίκειται στη φιλοδοξία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ψηφιακό Θεματολόγιο να καταστεί η Ευρώπη χώρος 
καινοτομίας αιχμής1, καθώς και στην έντονη φιλοδοξία για την προώθηση της δικτυακής 
ουδετερότητας και της πρόσβασης στη διαδικτυακή ψηφιακή αγορά για κάθε χρήστη2·

5. Υπενθυμίζει ότι οι ετήσιες τελωνειακές εκθέσεις της Επιτροπής καταδεικνύουν μία 
συνεχή αύξηση στα κατασχεθέντα αγαθά για τα οποία υφίστανται υπόνοιες παραβίασης 
των ΔΠΙ, με αύξηση των υποθέσεων από 43.500 το 2009 σε σχεδόν 80.000 το 20103· 
αναγνωρίζει, ωστόσο, την ανησυχία ότι τα δεδομένα που αφορούν τις διαστάσεις του 
φαινομένου των παραβιάσεων των ΔΠΙ είναι ατελή και διασκορπισμένα· υποστηρίζει τις 
αντικειμενικές και ανεξάρτητες εκτιμήσεις του αντικτύπου των νομοθετικών προτάσεων·

6. Τάσσεται υπέρ των διεθνών συμφωνιών, οι οποίες ενισχύουν το σεβασμό των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των συμφωνιών 

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη: 2015.eu (2009/2225(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=EN&ring=A7-2010-0066
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου σχετικά με το ανοιχτό Διαδίκτυο και τη 
δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0511+0+DOC+XML+V0//EN
3

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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αυτών για την οικονομία και την αγορά εργασίας της ΕΕ, καθώς πρόσφατες μελέτες του
ΟΟΣΑ1 εκτιμούν ότι η διεθνής πειρατεία και παραποίηση/απομίμηση αντιστοιχούν 
περίπου σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

7. Τονίζει την ανάγκη για την υπεράσπιση και διασφάλιση ενός ελεύθερου και ανοιχτού 
διαδικτύου, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· 
υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση μεταξύ των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
και της ελευθερίας της πληροφόρησης, είτε εντός είτε εκτός σύνδεσης·

8. Θεωρεί ότι οι  υποχρεώσεις που προβλέπει η ACTA σχετικά με την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα υπογράφοντα μέρη ενδέχεται να μην τονίζονται 
επαρκώς· εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με το ότι το κείμενο της ACTA δεν 
διασφαλίζει την ορθή ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και 
της επιχειρηματικής ελευθερίας, το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και 
της ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, για την ανάγκη της οποίας απεφάνθη 
πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο2·  επισημαίνει τις ανησυχίες που εκφράζονται από 
τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας των δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της  ACTA 
στο απόρρητο των δεδομένων και ανησυχεί, συνεπώς, σχετικά με τις πιθανές συνέπειες 
της εφαρμογής της ACTA όσον αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9. Ως εκ τούτου, αισθάνεται υποχρεωμένη να ζητήσει από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
να αρνηθεί να εγκρίνει τη συμφωνία.

******

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να αρνηθεί να εγκρίνει τη 
σύναψη της συμφωνίας.

                                               
1 μελέτη του ΟΟΣΑ: Το μέγεθος της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας υλικών αγαθών: ενημέρωση, 
Νοέμβριος 2009 http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf.
2 Υπόθεση C 360/10 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, παράγραφος 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042
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