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Tarkistus 1
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

1. pitää myönteisinä 
väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen 
(ACTA) neuvotteluosapuolten ilmaisemia 
tavoitteita, jotka koskevat väärennettyjen 
tuotteiden kaupan torjuntaa; pitää 
kuitenkin valitettavana sitä, että komissio 
neuvotteli sopimuksesta salaisesti 
Euroopan parlamenttia kuulematta ja 
antamatta asianmukaisia tietoja;

Or. en

Tarkistus 2
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

1. pitää myönteisinä 
väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen 
(ACTA) neuvotteluosapuolten ilmaisemia 
tavoitteita, jotka koskevat väärennettyjen 
tuotteiden kaupan torjuntaa; pitää 
kuitenkin valitettavana sitä, että neuvosto 
ja komissio eivät antaneet parlamentille 
asianmukaista mahdollisuutta osallistua 
neuvotteluvaltuuksien määrittämiseen 
eivätkä varmistaneet riittävää avoimuutta 
keskustelujen yhteydessä; 

Or. en
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Tarkistus 3
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

1. pitää myönteisinä 
väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen 
(ACTA) neuvotteluosapuolten ilmaisemia 
tavoitteita, jotka koskevat väärennettyjen 
tuotteiden kaupan torjuntaa, mutta pitää 
valitettavana sitä, että asianmukaista 
tasapainoa ei ole löydetty yksityiselämän 
kunnioittamisen ja tietosuojan suhteen; 
pitää ACTA-sopimuksen 
käyttökelpoisuutta kyseenalaisena 
allekirjoittajavaltioiden vähäisen 
lukumäärän perusteella; 

Or. en

Tarkistus 4
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

1. pitää myönteisinä 
väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen 
(ACTA) neuvotteluosapuolten ilmaisemia 
tavoitteita, jotka koskevat väärennettyjen 
tuotteiden kaupan torjuntaa, mutta pitää 
valitettavana sitä, että asianmukaista 
tasapainoa ei ole löydetty yksityiselämän 
kunnioittamisen ja tietosuojan suhteen; 
pitää ACTA-sopimuksen 
käyttökelpoisuutta kyseenalaisena 
allekirjoittajavaltioiden vähäisen
lukumäärän perusteella; 

Or. en
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Tarkistus 5
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 6
Jens Rohde, Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kannattaa kansainvälisiä sopimuksia, 
jotka vahvistavat teollis- ja 
tekijänoikeuksien kunnioittamista ottaen 
huomioon niiden merkityksen EU:n 
kansantaloudella ja työmarkkinoille, 
koska OECD:n viimeaikaisissa 
tutkimuksissa1 on arvioitu, että 
kansainvälisen väärentämisen ja 
väärennettyjen tuotteiden vuosittainen 
arvo on noin 150 miljardia euroa;
__________________
1 OECD:n tutkimus: Magnitude of 
counterfeiting and piracy of Tangible 
products: an update, November 2009 
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/4408
8872.pdf.

Or. en
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Tarkistus 7
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. ro

Tarkistus 8
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että väärentäminen sekä 
tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, joka 
näin ollen edustaa nk. yhdenkoon 
politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia; on huolissaan siitä, että 
ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille, teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
tarjoajille;

2. panee merkille, että väärentäminen sekä 
tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, joka 
näin ollen edustaa nk. yhdenkoon 
politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia; on huolissaan siitä, että 
ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille, teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
tarjoajille ja saattaa vaikuttaa liian 
vakavalla tavalla henkilöiden 
perusoikeuksiin, jos sen määräyksiä ei 
panna täytäntöön asianmukaisesti; 
suhtautuu tässä yhteydessä epäilyksellä 
siihen, sisältääkö ACTA oikeussuojaa, 
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oikeudenmukaista menettelyä ja 
syyttömyysolettamaa koskevat riittävät 
takeet;

Or. en

Tarkistus 9
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että väärentäminen sekä 
tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, joka 
näin ollen edustaa nk. yhdenkoon 
politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia; on huolissaan siitä, että 
ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille, teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
tarjoajille;

2. panee merkille, että väärentäminen sekä 
tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, joka 
näin ollen edustaa nk. yhdenkoon 
politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia; on huolissaan siitä, että 
ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti 
pk-yrityksille, teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
tarjoajille ja saattaa vaikuttaa liian 
vakavalla tavalla henkilöiden 
perusoikeuksiin, jos sen määräyksiä ei 
panna täytäntöön asianmukaisesti; 
suhtautuu tässä yhteydessä epäilyksellä 
siihen, sisältääkö ACTA oikeussuojaa, 
oikeudenmukaista menettelyä ja 
syyttömyysolettamaa koskevat riittävät 
takeet;

Or. en

Tarkistus 10
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
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Lyhyet perustelut – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että väärentäminen 
sekä tekijänoikeus ja 
tavaramerkkiloukkaukset kuuluvat 
ACTA-sopimuksen piiriin, joka näin ollen 
edustaa nk. yhdenkoon politiikkaa, joka ei 
täytä alakohtaisia vaatimuksia; on 
huolissaan siitä, että ACTA-sopimus ei 
sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille, teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
tarjoajille;

2. panee merkille, että ACTA yhdistää 
monet erilaiset teollis- ja tekijänoikeudet 
väärällä tavalla saman otsikon alaiseksi ja 
kohtelee fyysisiä tuotteita ja digitaalisia 
palveluja yhtäläisellä tavalla; on 
huolissaan siitä, että ACTA-sopimus ei 
sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille, teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
tarjoajille;

Or. en

Tarkistus 11
Jens Rohde, Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että väärentäminen sekä 
tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, joka
näin ollen edustaa nk. yhdenkoon 
politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia; on huolissaan siitä, että
ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille, teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
tarjoajille;

2. panee merkille, että väärentäminen sekä 
tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, ja 
ottaa huomioon näkemykset, joiden 
mukaan useammanlaiset 
täytäntöönpanomekanismit voisivat 
vastata paremmin kunkin alan 
alakohtaisia vaatimuksia; myöntää 
oikeaksi huolen siitä, että kaikki ACTAn 
täytäntöönpanomekanismien perustana 
olevat määritelmät eivät mahdollisesti ole 
riittävän selkeitä, mikä saattaa aiheuttaa 
oikeudellista epävarmuutta eurooppalaisille 
yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille, 
teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
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tarjoajille

Or. en

Tarkistus 12
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että väärentäminen sekä 
tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, joka 
näin ollen edustaa nk. yhdenkoon 
politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia; on huolissaan siitä, että 
ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille, teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
tarjoajille;

2. panee merkille, että väärentäminen sekä 
tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, joka 
näin ollen edustaa nk. yhdenkoon 
politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia; on huolissaan siitä, että 
ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien 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 
vaikka ACTA näennäisesti edistää 
taiteellista luovuutta ja puolustaa 
taiteilijoiden etuja, taiteilijayhteisö 
näyttää olevan erityisen jakautunut 
käsityksessään sopimuksen mahdollisista 
eduista;

Or. en

Tarkistus 13
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että väärentäminen sekä 2. panee merkille, että väärentäminen sekä 
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tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, joka 
näin ollen edustaa nk. yhdenkoon 
politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia; on huolissaan siitä, että 
ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä; pelkää, että edellä mainittu 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
eurooppalaisille yrityksille ja erityisesti pk-
yrityksille, teknologian käyttäjille sekä 
verkkofoorumien ja internet-palvelujen 
tarjoajille;

tekijänoikeus ja tavaramerkkiloukkaukset 
kuuluvat ACTA-sopimuksen piiriin, joka 
näin ollen edustaa nk. yhdenkoon 
politiikkaa, joka ei täytä alakohtaisia 
vaatimuksia; on huolissaan siitä, että 
ACTA-sopimus ei sisällä sopimuksen 
täytäntöönpanomekanismien olennaisia 
määritelmiä etenkään tietokoneohjelmien 
ja niiden rekisteröinnin osalta; pelkää, 
että edellä mainittu aiheuttaa oikeudellista 
epävarmuutta eurooppalaisille yrityksille ja 
erityisesti pk-yrityksille, teknologian 
käyttäjille sekä verkkofoorumien ja 
internet-palvelujen tarjoajille;

Or. en

Tarkistus 14
Ivailo Kalfin

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana sitä, että ACTA 
laadittiin vailla riittävää avoimuutta siten, 
että toimijoiden näkemyksiä ei otettu 
huomioon ja toimivaltaiset kansainväliset 
elimet sivuutettiin, minkä vuoksi 
sopimuksessa on monia rakenteellisia 
heikkouksia, jotka ovat ristiriidassa 
internetin vakiintuneiden käytäntöjen ja 
periaatteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 15
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
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Lyhyet perustelut – 2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että ACTA estäisi 
Euroopan parlamenttia muuttamasta 
EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä; katsoo, 
että EU:n olisi ensin pitänyt tarkastella 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen valvonnasta annettua 
direktiiviä ja mukauttaa EU:n 
lainsäädäntö kansainväliseen 
ympäristöön ennen ACTAsta käytyjä 
neuvotteluja;

Or. en

Tarkistus 16
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että vaikka ACTAn 
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se 
näyttää olevan ristiriidassa digitaalista 
asialistaa koskevien EP:n tavoitteiden 
kanssa, joiden mukaan Euroopan tulee 
toimia eturivin internet-innovoijana sekä 
niiden tavoitteiden tehokkaana 
puolustajana, jotka koskevat verkon 
neutraliteettia ja pk-yritysten pääsyä 
digitaalisille verkkomarkkinoille;

3. panee merkille, että vaikka ACTAn 
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se 
näyttää olevan ristiriidassa digitaalista 
asialistaa koskevien EP:n tavoitteiden 
kanssa, joiden mukaan Euroopan tulee 
toimia eturivin internet-innovoijana sekä 
niiden tavoitteiden tehokkaana 
puolustajana, jotka koskevat verkon 
neutraliteettia ja pk-yritysten pääsyä 
digitaalisille verkkomarkkinoille; panee 
edellä mainittuun viitaten merkille, että 
innovointi on EU:n arvokkain voimavara 
ja että innovoinnin olisi toimittava 
perustana, jonka myötä voidaan ottaa 
käyttöön yhteistoimintamalli, jossa 
perusteella voidaan luoda tasapainoinen 
yhteistoimintamalli, jossa kunnioitetaan 
sekä luovan työn tekijöiden että 
oikeuksien haltijoiden oikeutta 
kohtuulliseen korvaukseen sekä käyttäjien 
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ja kansalaisten oikeutta käyttää 
kulttuurisisältöä ja kulttuuriesineitä 
käyttäjäystävällisellä tavalla;

Or. en

Tarkistus 17
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että vaikka ACTAn 
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se
näyttää olevan ristiriidassa digitaalista 
asialistaa koskevien EP:n tavoitteiden 
kanssa, joiden mukaan Euroopan tulee 
toimia eturivin internet-innovoijana sekä 
niiden tavoitteiden tehokkaana 
puolustajana, jotka koskevat verkon 
neutraliteettia ja pk-yritysten pääsyä 
digitaalisille verkkomarkkinoille;

3. panee merkille, että ACTAn 27 artikla
näyttää olevan ristiriidassa digitaalista 
asialistaa koskevien EP:n tavoitteiden 
kanssa, joiden mukaan Euroopan tulee 
toimia eturivin internet-innovoinnin 
edistäjänä sekä niiden tavoitteiden 
tehokkaana puolustajana, jotka koskevat 
verkon neutraliteettia ja kaikkien 
käyttäjien pääsyä digitaalisille 
verkkomarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 18
Jens Rohde, Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että vaikka ACTAn 
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se 
näyttää olevan ristiriidassa digitaalista 
asialistaa koskevien EP:n tavoitteiden
kanssa, joiden mukaan Euroopan tulee 
toimia eturivin internet-innovoijana sekä 
niiden tavoitteiden tehokkaana 

3. pitää myönteisenä, että ACTAn 
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä;
panee merkille huolenaiheet, jotka 
koskevat ACTAn digitaalisia 
täytäntöönpanosääntöjä ja muistuttaa
digitaalista asialistaa koskevista EP:n 
tavoitteista, joiden mukaan Euroopan tulee 
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puolustajana, jotka koskevat verkon 
neutraliteettia ja pk-yritysten pääsyä 
digitaalisille verkkomarkkinoille;

toimia eturivin internet-innovoijana sekä 
niiden tavoitteiden tehokkaana 
puolustajana, jotka koskevat verkon 
neutraliteettia ja pk-yritysten pääsyä 
digitaalisille verkkomarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 19
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että vaikka ACTAn 
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se
näyttää olevan ristiriidassa digitaalista 
asialistaa koskevien EP:n tavoitteiden 
kanssa, joiden mukaan Euroopan tulee 
toimia eturivin internet-innovoijana sekä 
niiden tavoitteiden tehokkaana 
puolustajana, jotka koskevat verkon 
neutraliteettia ja pk-yritysten pääsyä 
digitaalisille verkkomarkkinoille;

3. panee merkille, että vaikka ACTAn 
allekirjoittamisen yhteydessä komission
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se 
on ristiriidassa digitaalista asialistaa 
koskevien EP:n tavoitteiden kanssa, joiden 
mukaan Euroopan tulee toimia eturivin 
internet-innovoijana sekä niiden 
tavoitteiden tehokkaana puolustajana, jotka 
koskevat verkon neutraliteettia ja 
pk-yritysten pääsyä digitaalisille 
verkkomarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 20
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että vaikka ACTAn 
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se 
näyttää olevan ristiriidassa digitaalista 
asialistaa koskevien EP:n tavoitteiden 

3. panee merkille, että vaikka ACTAn 
allekirjoittamisen yhteydessä komission
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se 
on ristiriidassa digitaalista asialistaa 
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kanssa, joiden mukaan Euroopan tulee 
toimia eturivin internet-innovoijana sekä 
niiden tavoitteiden tehokkaana 
puolustajana, jotka koskevat verkon 
neutraliteettia ja pk-yritysten pääsyä 
digitaalisille verkkomarkkinoille;

koskevien EP:n tavoitteiden kanssa, joiden 
mukaan Euroopan tulee toimia eturivin 
internet-innovoijana sekä niiden 
tavoitteiden tehokkaana puolustajana, jotka 
koskevat verkon neutraliteettia ja 
pk-yritysten pääsyä digitaalisille 
verkkomarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 21
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että vaikka ACTAn 
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se 
näyttää olevan ristiriidassa digitaalista 
asialistaa koskevien EP:n tavoitteiden 
kanssa, joiden mukaan Euroopan tulee 
toimia eturivin internet-innovoijana sekä 
niiden tavoitteiden tehokkaana 
puolustajana, jotka koskevat verkon 
neutraliteettia ja pk-yritysten pääsyä 
digitaalisille verkkomarkkinoille;

3. pitää valitettavana, että vaikka ACTAn 
tarkoituksena on vahvistaa EU:ssa 
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, se 
on ristiriidassa digitaalista asialistaa 
koskevien EP:n tavoitteiden kanssa, joiden 
mukaan Euroopan tulee toimia eturivin 
internet-innovoijana sekä niiden 
tavoitteiden tehokkaana puolustajana, jotka 
koskevat verkon neutraliteettia ja 
pk-yritysten pääsyä digitaalisille 
verkkomarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 22
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että immateriaalioikeuksien 
loukkausten laajuutta koskevat tiedot ovat 
epäyhtenäisiä, epätäydellisiä ja 
riittämättömiä ja että niitä ei ole kerätty 

4. muistuttaa, että immateriaalioikeuksien 
loukkausten laajuutta koskevat tiedot ovat 
epäyhtenäisiä, epätäydellisiä ja 
riittämättömiä ja että niitä ei ole kerätty 
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keskitetysti, ja katsoo, että uutta 
lainsäädäntöehdotusta varten tarvitaan 
puolueeton ja riippumaton vaikutusten 
arviointi;

keskitetysti, ja katsoo, että uutta 
lainsäädäntöehdotusta varten tarvitaan 
puolueeton ja riippumaton vaikutusten 
arviointi; korostaa, että ACTAan sisältyvät 
määräykset saattavat estää EU 2020 
-strategian tavoitteiden toteutumista ja 
erityisesti pyrkimystä edistää avoimuutta 
ja hyödyntää Euroopan luovaa 
potentiaalia innovaatiounionia koskevan 
Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 23
Jens Rohde, Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että immateriaalioikeuksien 
loukkausten laajuutta koskevat tiedot ovat 
epäyhtenäisiä, epätäydellisiä ja 
riittämättömiä ja että niitä ei ole kerätty 
keskitetysti, ja katsoo, että uutta 
lainsäädäntöehdotusta varten tarvitaan 
puolueeton ja riippumaton vaikutusten 
arviointi;

4. 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 20101; 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;
__________________

http://ec.europa.eu/taxation_customs/reso
urces/documents/customs/customs_contro
ls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2
010.pdf

Or. en
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Tarkistus 24
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkausten käsittelyn 
yhteydessä Euroopan parlamentti on 
korostanut suhteellisuusperiaatteen 
merkitystä1; on siksi huolissaan siitä, että 
ACTA ei erottele millään tavalla 
kaupallisen mittakaavan loukkauksia ja 
yksityisten käyttäjien rikkomuksia, jotka 
liittyvät yksityisten käyttäjien 
henkilökohtaiseen ja voittoa 
tavoittelemattomaan käyttöön; katsoo 
myös, että ACTA estäisi pysyvästi 
parlamenttia muuttamasta EU:n 
tekijänoikeuslainsäädäntöä 
tulevaisuudessa ja toteaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
valvonnasta annettua direktiiviä 
tarkastellaan tulevien kuukausien aikana;
__________________
1 IPRED2 – EP:n ensimmäinen käsittely, 
huhtikuu 2007. 2 artiklan b kohta.

Or. en

Tarkistus 25
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ilmaisee vakavan huolensa 
tekijänoikeuksien valvonnasta 
internetissä, erityisesti velvoitteesta 
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soveltaa rikosoikeudellisia seuraamuksia 
ilman henkilökäyttäjiä koskevia 
oikeudellisesti sitovia takeita, sekä 
termien epämääräisistä määritelmistä 
erityisesti "kaupallisen käytön" käsitteen 
yhteydessä. toteaa, että esimerkiksi 
14 artiklan 2 kohdan perusteella 
"sopimuspuoli voi olla soveltamatta 
tämän jakson määräyksiä pieniin määriin 
tavaroita, jotka eivät ole luonteeltaan 
kaupallisia ja jotka sisältyvät matkustajan 
henkilökohtaisiin matkatavaroihin", mikä 
merkitsee myös sitä, että osapuoli voi 
päättää olla sisällyttämättä pieniä määriä 
mainittuja tavaroita, mikä aiheuttaa 
merkittävää huolta mahdollisista 
väärinkäytöksistä, jotka liittyvät 
henkilöiden ja tavaroiden vapaaseen 
liikkuvuuteen EU:n alueella;

Or. en

Tarkistus 26
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. 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;

Or. en

Tarkistus 27
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
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Lyhyet perustelut – 4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on huolissaan ACTAn tehokkuudesta, 
koska väärennettyjen tuotteiden 
tärkeimmät alkuperämaat eivät ole 
sopimuksen osapuolia.

Or. en

Tarkistus 28
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. on huolissaan 27 artiklan 1 kohdasta, 
joka sisältää "joutuisat oikeuskeinot 
loukkausten torjumiseksi sekä 
oikeuskeinot vastaisten loukkausten 
ehkäisemiseksi", sekä 27 artiklan 
4 kohdasta, jonka mukaisesti 
"sopimuspuoli voi omien lakiensa ja 
määräystensä mukaisesti valtuuttaa 
toimivaltaiset viranomaisensa 
määräämään verkkopalvelun tarjoaja 
luovuttamaan viivytyksettä 
oikeudenhaltijalle sellaisen tilaajan 
tunnistamiseen riittävät tiedot, jonka 
liittymää väitetään käytetyn 
oikeudenloukkaukseen".

Or. ro

Tarkistus 29
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
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Lyhyet perustelut – 4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota tarkistamaan 
teollisuus- ja tekijänoikeuksien 
varmistamista koskevaa direktiiviä 
oikeasuhteisella ja tasapainoisella tavalla 
siten, että tutkitaan käyttäjien oikeuksien 
lujittamisen mahdollisia hyötyjä ja 
hyödynnetään teollis- ja tekijänoikeuksien 
seurantakeskukselta saatavia 
tekijänoikeusrikkomuksia koskevia 
objektiivisia tietoja;

Or. en

Tarkistus 30
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. 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 
tuomioon;

5. on hyvin 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 
tuomioon;

Or. en

Tarkistus 31
Jens Rohde, Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
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Lyhyet perustelut – 5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. 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 
tuomioon;

5. katsoo olevan mahdollista, että 
ACTAan sisältyviä allekirjoittajavaltioita 
koskevia useita nimenomaisia velvoitteita 
kunnioittaa perusoikeuksia ei ole 
korostettu riittävästi; panee merkille 
huolenaiheet siitä, että joidenkin ACTAn 
osien voidaan katsoa vaikuttavan 
immateriaalioikeuksien ja yrittämisen 
vapauden väliseen oikeudenmukaiseen
tasapainoon, oikeuteen suojata 
henkilötietoja ja vapauteen vastaanottaa ja 
välittää tietoja, joita koskevat vaatimukset 
sisältyvät EU:n tuomioistuimen äskettäin 
antamaan tuomioon

Or. en

Tarkistus 32
Pilar del Castillo Vera

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että ACTAssa määrättyjen 
takeiden mukaisesti ACTAn menettelyt 
"on toteutettava siten, että vältetään 
muodostamasta esteitä lailliselle 
toiminnalle, sähköinen kaupankäynti 
mukaan luettuna, ja noudatetaan kyseisen 
sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti 
perusperiaatteita, kuten ilmaisunvapautta, 
menettelyn oikeudenmukaisuutta ja 
yksityisyyden suojaa"; muistuttaa, että 
Euroopan parlamentin oikeudellinen 
yksikkö on tullut lausunnossaan 
SJ-0661/11 siihen johtopäätökseen, että 
ACTA ei sisällä mitään velvoitteita, jotka 
ovat ristiriidassa perusoikeuksien tai 
voimassa olevan EU:n säännöstön 
kanssa, ja että ACTA ei edellytä EU:n 
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uusien säädöksien käyttöönottoa eikä 
voimassa olevien säädösten muuttamista;

Or. en

Tarkistus 33
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että kaikki toimet, jotka 
voisivat merkitä internetin käyttäjien 
käyttäytymisen ja sähköisen viestinnän 
laajamittaista seurantaa voittoa 
tavoittelemattoman tekijänoikeuksien 
pienimuotoisen rikkomisen perusteella, 
olisi suhteetonta ja ristiriidassa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan kanssa;

Or. en

Tarkistus 34
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että kaikki toimet, jotka 
voisivat merkitä internetin käyttäjien 
käyttäytymisen ja sähköisen viestinnän 
laajamittaista seurantaa voittoa 
tavoittelemattoman tekijänoikeuksien 
pienimuotoisen rikkomisen perusteella, 
olisi suhteetonta ja ristiriidassa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan kanssa;

Or. en
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Tarkistus 35
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää huolestuttavana epävarmuutta 
siitä, kuinka komissio ja jäsenvaltiot 
vastaavat ACTAn täytäntöönpanosta; 

Or. en

Tarkistus 36
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. ilmaisee huolensa ACTAn 
yhteensopivuudesta EU:n lainsäädännön, 
EU:n perusoikeuksien ja laillisten 
geneeristen lääkkeiden saatavuuden 
kanssa; 

Or. en

Tarkistus 37
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
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Lyhyet perustelut – 5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että väärennettyjen tuotteiden 
markkinointia ei pidä torjua siten, että se 
saattaa johtaa Euroopan kansalaisten 
perusoikeuksien rikkomiseen;

Or. ro

Tarkistus 38
Ivailo Kalfin

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille EU:n 
tietosuojavaltuutetun ilmaisemat 
huolenaiheet, jotka koskevat tietosuojaa 
ja perusoikeuksien suojelua; panee 
merkille myös, että ACTA ei sisällä 
täsmällisiä määritelmiä ja että se saattaa 
johtaa tunkeileviin ja kohtuuttomiin 
sivuvaikutuksiin, jotka kohdistuvat 
henkilöiden perusoikeuksiin erityisesti 
tietoverkoissa;

Or. en

Tarkistus 39
Giles Chichester

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

6. katsoo olevansa velvoitettu 
kehottamaan, että kansainvälisen kaupan 
valiokunta keskeyttää asian käsittelyn, 
kunnes EU:n tuomioistuin on antanut 
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tuomionsa.

Or. en

Tarkistus 40
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
Lyhyet perustelut – 6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

6. katsoo olevansa velvoitettu 
kehottamaan, että kansainvälisen kaupan 
valiokunta ottaa edellä mainitut 
huolenaiheet huomioon, kun se arvioi 
sopimusta.

Or. en

Tarkistus 41
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
Ainoa kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen 
kaupan valiokuntaa ottamaan edellä 
mainitut huolenaiheet huomioon, kun se 
arvioi sopimusta.

Or. en


