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LYHYET PERUSTELUT

1. pitää myönteisinä väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA) 
neuvotteluosapuolten ilmaisemia tavoitteita, jotka koskevat väärennettyjen tuotteiden 
kaupan torjuntaa;

2. katsoo, että tekijänoikeutta tietoyhteiskunnassa koskeva EU:n tekijänoikeuslainsäädäntö on 
täydellisesti kansainvälisten tekijänoikeussopimusten mukainen ja kaikkein 
ajantasaisimpia maailmassa;

3. panee merkille huolen siitä, että ACTA niputtaa yhteen monet erilaiset teollis- ja 
tekijänoikeudet ja edustaa näin ollen nk. yhden koon politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia ja kohtelee fyysisiä tuotteita ja digitaalisia palveluja yhtäläisellä tavalla; on 
huolissaan siitä, että ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen täytäntöönpanomekanismien 
eräitä olennaisia määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille, teknologian käyttäjille 
sekä verkkofoorumien ja internet-palvelujen tarjoajille; panee merkille myös, että ne, 
joiden voidaan olettaa ensisijaisesti hyötyvän sopimuksesta, siis taiteilijayhteisöt ja 
ohjelmistojen tekijät, näyttävät olevan erityisen jakautuneita käsityksessään sopimuksen 
mahdollisista eduista;

4. pitää myönteisenä komission pyrkimystä vahvistaa eurooppalaista teollisuutta; panee 
kuitenkin merkille, että ACTA saattaa olla ristiriidassa digitaalistrategiaa koskevien 
Euroopan parlamentin tavoitteiden kanssa, joiden mukaan Euroopan tulee toimia eturivin 
innovoijana1 sekä niiden tavoitteiden tehokkaana puolustajana, jotka koskevat verkon 
neutraliteettia ja kaikkien käyttäjien pääsyä digitaalisille verkkomarkkinoille2;

5. muistuttaa, että komission vuosittaiset tullikertomukset osoittavat, että teollisuus- ja 
tekijänoikeuksien rikkomisen vuoksi takavarikoitujen tuotteiden lukumäärä on lisääntynyt 
jatkuvasti siten, että niiden lukumäärä oli 43 500 vuonna 2009 ja lähes 80 000 vuonna 
20103; panee kuitenkin merkille huolen siitä, että immateriaalioikeuksien loukkausten 
laajuutta koskevat tiedot ovat epätäydellisiä ja että niitä ei ole kerätty keskitetysti; katsoo, 
että lainsäädäntöehdotuksia varten tarvitaan objektiiviset ja riippumattomat vaikutusten 
arvioinnit;

6. kannattaa kansainvälisiä sopimuksia, jotka vahvistavat teollis- ja tekijänoikeuksien 
kunnioittamista ottaen huomioon niiden merkityksen EU:n kansantaloudelle ja 
työmarkkinoille, koska OECD:n viimeaikaisissa tutkimuksissa4 on arvioitu, että 

                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 uudesta digitaalistrategiasta: 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 Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. marraskuuta 2011 avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista 
Euroopassa 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
4 OECD:n tutkimus: Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products: an update, November 2009 
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf
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kansainvälisen väärentämisen ja väärennettyjen tuotteiden vuosittainen arvo on noin 
150 miljardia euroa;

7. korostaa tarvetta puolustaa internetin vapautta ja avoimuutta ja teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaamista; korostaa, että teollis- ja tekijänoikeudet eivät ole ristiriidassa tiedonvapauden 
kanssa verkossa eivätkä sen ulkopuolella;

8. katsoo, että ACTAan sisältyviä allekirjoittajavaltioita koskevia velvoitteita kunnioittaa 
perusoikeuksia ei ole ehkä korostettu riittävästi; on huolestunut siitä, että ACTA ei 
varmista immateriaalioikeuksien ja yrittämisen vapauden välistä oikeudenmukaista 
tasapainoa, oikeutta suojata henkilötietoja ja vapautta vastaanottaa ja välittää tietoja, joita 
koskevat vaatimukset sisältyvät EU:n tuomioistuimen äskettäin antamaan tuomioon1; 
panee merkille Euroopan tietosuojavaltuutetun esittämät huolenaiheet ACTAn 
vaikutuksista tietosuojaan ja on siksi huolestunut ACTAn täytäntöönpanon mahdollisista 
vaikutuksista Euroopan unionin pierusoikeuskirjaan;

9. katsoo olevansa velvoitettu kehottamaan, että kansainvälisen kaupan valiokunta ei anna 
hyväksyntäänsä sopimuksen tekemiselle.

******

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa esittämään parlamentille, että se ei anna hyväksyntäänsä.

                                               
1 EU:n tuomioistuin, asia C 360/10, 47 kohta 
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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