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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Europaparlamentet välkomnar de målsättningar för att ta itu med handeln med förfalskade 
varor som uttryckts av de parter som förhandlar om handelsavtalet om åtgärder mot 
immaterialrättsintrång (Acta-avtalet).

2. Europaparlamentet anser att EU:s lagstiftning om upphovsrätt i informationssamhället är 
bland de mest aktuella och helt förenlig med internationella avtal om upphovsrätt.

3. Europaparlamentet konstaterar att det finns en oro för att Acta-avtalet buntar ihop många 
olika typer av immateriella rättigheter och på detta sätt skapar ett verkställighetsinstrument 
som är avsett att vara anpassat för alla situationer, men som inte motsvarar de unika 
behoven inom varje enskild sektor, utan behandlar fysiska varor och digitala tjänster på 
samma sätt. Det är oroande att det saknas definitioner av viss central terminologi som 
ligger till grund för verkställighetssystemet inom Acta-avtalet. Parlamentet befarar att detta 
skapar rättsosäkerhet för europeiska företag, särskilt för små och medelstora företag, 
teknikanvändare och leverantörer av internetplattformar och internettjänster. Vidare 
konstaterar parlamentet att de som förmodas gynnas mest av avtalet, nämligen konstnärligt 
verksamma grupper och programutvecklare, verkar särskilt oeniga om de tänkbara och 
möjliga fördelarna med avtalet.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ambition att stärka det europeiska 
näringslivet. Parlamentet konstaterar emellertid att Acta-avtalet kan stå i strid med 
parlamentets ambition i fråga om den digitala agendan, nämligen att Europa ska bli en 
plats för att skapa spjutspetsinnovation på internetområdet1, och strida mot den tydliga 
ambitionen att främja nätneutralitet och alla användares tillgång till den digitala 
marknaden på internet2.

5. Europaparlamentet påminner om att kommissionens årliga tullrapporter visar på en 
konstant ökning av beslagtagna varor som misstänks utgöra intrång i de immateriella 
rättigheterna, med en ökning av antalet ärenden från 43 500 år 2009 till nästan 80 000 
år 20103. Parlamentet är emellertid medvetet om att uppgifterna om omfattningen av 
intrången i de immateriella rättigheterna är ofullständiga och sporadiska. Parlamentet 
stöder objektiva och oberoende konsekvensbedömningar för lagstiftningsförslag.

6. Europaparlamentet stöder internationella avtal som stärker respekten för immateriella 
rättigheter, med tanke på hur viktigt detta är för EU:s ekonomi och arbetsmarknad då 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om en ny digital agenda för Europa: 2015.eu 
(2009/2225(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=SV&ring=A7-2010-0066
2 Europaparlamentets resolution av den 17 november 2011 om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//SV
3

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
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internationell piratkopiering och varumärkesförfalskningar enligt nya OECD-studier1

beräknas omsätta cirka 150 miljarder euro om året.

7. Europaparlamentet framhåller behovet av att försvara och skydda ett fritt och öppet 
internet samt att skydda immateriella rättigheter. Parlamentet understryker att det inte 
råder någon motsättning mellan äganderätt och informationsfrihet, oavsett om det gäller 
internet eller inte.

8. Europaparlamentet anser att de skyldigheter att skydda grundläggande rättigheter som 
Acta-avtalet ålägger signatärstaterna eventuellt inte framhålls tillräckligt tydligt. 
Parlamentet är oroat över att Acta-avtalet inte garanterar en rättvis balans mellan de 
immateriella rättigheterna och näringsfriheten, rätten till skydd av personuppgifter och 
rätten att ta emot eller sprida information, vilket är ett krav som nyligen fastställdes av 
domstolen2. Parlamentet noterar de farhågor som Europeiska datatillsynsmannen uttryckt 
när det gäller Acta-avtalets inverkan på skyddet av personuppgifter och är därför oroat 
över de eventuella effekterna av ett genomförande av Acta-avtalet, med tanke på 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

9. Därför känner sig Europaparlamentet tvunget att uppmana utskottet för internationell 
handel att inte ge sitt godkännande till avtalet.

******

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott föreslå att rådets utkast inte godkänns.

                                               
1 OECD-undersökningen Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products: an update, 
november 2009, http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf
2 Domstolens dom i mål C-360/10, punkt 47, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=SV&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=291042
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