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Amendement1
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen;

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen; betreurt het echter dat de 
Commissie in het geheim over de 
overeenkomst heeft onderhandeld, zonder 
het Europees Parlement erbij te betrekken 
of van de nodige informatie te voorzien;

Or. en

Amendement2
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen;

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen; betreurt het echter dat de 
Raad en de Commissie het Parlement 
onvoldoende hebben betrokken bij de 
formulering van het 
onderhandelingsmandaat en tijdens de 
besprekingen onvoldoende transparantie 
hebben betracht;

Or. en

Amendement3
Juozas Imbrasas
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Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen;

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen; betreurt het echter dat 
niet de juiste balans is gevonden met 
betrekking tot het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en het 
recht op gegevensbescherming; heeft 
twijfels over het nut van ACTA gezien het 
beperkte aantal ondertekenaars;

Or. en

Amendement4
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen;

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen; betreurt het echter dat 
niet de juiste balans is gevonden met 
betrekking tot het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en het 
recht op gegevensbescherming; heeft 
twijfels over het nut van ACTA gezien het 
beperkte aantal ondertekenaars;

Or. en

Amendement5
Adam Gierek

Ontwerpadvies



AM\900499NL.doc 5/23 PE487.983v03-00

NL

Beknopte motivering – paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen;

1. is ingenomen met het doel van de 
handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) zoals vastgesteld door de 
onderhandelende partijen, te weten: de 
bestrijding van de handel in 
namaakartikelen, vooral aan de grenzen 
van de EU;

Or. en

Amendement6
Jens Rohde, Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is voorstander van internationale 
overeenkomsten die leiden tot versterking 
van de eerbiediging van de intellectuele-
eigendomsrechten, gezien het belang 
hiervan voor de economie en de 
arbeidsmarkt van de EU, aangezien in 
recente onderzoeken van de OESO1 wordt 
geschat dat internationale piraterij en 
namaak verantwoordelijk zijn voor circa 
150 miljard euro per jaar;
__________________
1 OESO-onderzoek: Magnitude of counterfeiting 
and piracy of Tangible products: an update, 
november 2009 
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf.

Or. en

Amendement7
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
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Beknopte motivering – paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de EU-wetgeving 
inzake het auteursrecht in de 
informatiemaatschappij tot de meest 
geactualiseerde onderdelen van de 
wetgeving behoort en volledig in 
overeenstemming is met internationale 
overeenkomsten inzake auteursrechten;

Or. ro

Amendement8
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en daarmee een eenvormig 
handhavingsinstrument is dat niet tegemoet 
komt aan de specifieke behoeften van de 
verschillende sectoren; is bezorgd over het 
gebrek aan definities van kernterminologie 
waarop de handhavingsmechanismen van 
ACTA zijn gebaseerd; vreest dat dit 
juridische onzekerheid met zich meebrengt 
voor Europese bedrijven, en met name 
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), 
gebruikers van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten;

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en daarmee een eenvormig 
handhavingsinstrument is dat niet tegemoet 
komt aan de specifieke behoeften van de 
verschillende sectoren; is bezorgd over het 
gebrek aan definities van kernterminologie 
waarop de handhavingsmechanismen van 
ACTA zijn gebaseerd; vreest dat dit 
juridische onzekerheid met zich meebrengt 
voor Europese bedrijven, en met name 
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), 
gebruikers van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten, en 
mogelijk onaanvaardbare neveneffecten 
voor de grondrechten van personen met 
zich meebrengt als de bepalingen niet op 
de juiste wijze ten uitvoer worden gelegd; 
twijfelt er in dit opzicht aan of ACTA 
voldoende waarborgen biedt, zoals 
voldoende rechtsbescherming, een eerlijke 
procesgang en het beginsel van het 
vermoeden van onschuld;

Or. en
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Amendement9
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en daarmee een eenvormig 
handhavingsinstrument is dat niet tegemoet 
komt aan de specifieke behoeften van de 
verschillende sectoren; is bezorgd over het 
gebrek aan definities van kernterminologie 
waarop de handhavingsmechanismen van 
ACTA zijn gebaseerd; vreest dat dit 
juridische onzekerheid met zich meebrengt 
voor Europese bedrijven, en met name 
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), 
gebruikers van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten;

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en daarmee een eenvormig 
handhavingsinstrument is dat niet tegemoet 
komt aan de specifieke behoeften van de 
verschillende sectoren; is bezorgd over het 
gebrek aan definities van kernterminologie 
waarop de handhavingsmechanismen van 
ACTA zijn gebaseerd; vreest dat dit 
juridische onzekerheid met zich meebrengt 
voor Europese bedrijven, en met name 
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), 
gebruikers van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten, en 
mogelijk onaanvaardbare neveneffecten 
voor de grondrechten van personen met 
zich meebrengt als de bepalingen niet op 
de juiste wijze ten uitvoer worden gelegd; 
twijfelt er in dit verband aan of ACTA 
voldoende waarborgen biedt, zoals 
voldoende rechtsbescherming, een eerlijke 
procesgang en het beginsel van het 
vermoeden van onschuld;

Or. en

Amendement10
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en 
merkenrecht omvat en daarmee een 
eenvormig handhavingsinstrument is dat 
niet tegemoet komt aan de specifieke 
behoeften van de verschillende sectoren;
is bezorgd over het gebrek aan definities 

2. wijst erop dat ACTA ten onrechte te 
veel verschillende soorten IER's onder 
één paraplu samenbrengt en fysieke 
goederen en digitale diensten over één 
kam scheert; is bezorgd over het gebrek 
aan definities van kernterminologie waarop
de handhavingsmechanismen van ACTA 
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van kernterminologie waarop de 
handhavingsmechanismen van ACTA zijn 
gebaseerd; vreest dat dit juridische 
onzekerheid met zich meebrengt voor 
Europese bedrijven, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (MKB), gebruikers 
van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten;

zijn gebaseerd; vreest dat dit juridische 
onzekerheid met zich meebrengt voor 
Europese bedrijven, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (MKB), gebruikers 
van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten;

Or. en

Amendement11
Jens Rohde, Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en daarmee een eenvormig 
handhavingsinstrument is dat niet 
tegemoet komt aan de specifieke behoeften 
van de verschillende sectoren; is bezorgd 
over het gebrek aan definities van 
kernterminologie waarop de 
handhavingsmechanismen van ACTA zijn 
gebaseerd; vreest dat dit juridische 
onzekerheid met zich meebrengt voor 
Europese bedrijven, en met name voor het 
midden- en kleinbedrijf (MKB), gebruikers 
van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten;

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en erkent dat een breder scala aan 
handhavingsinstrumenten mogelijk beter 
tegemoetkomt aan de specifieke behoeften 
van de verschillende sectoren; erkent dat 
sommige definities van kernterminologie 
waarop de handhavingsmechanismen van 
ACTA zijn gebaseerd, mogelijk niet 
duidelijk genoeg zijn, wat kan leiden tot
juridische onzekerheid voor Europese 
bedrijven, en met name voor het midden-
en kleinbedrijf (MKB), gebruikers van 
technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten;

Or. en

Amendement12
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en daarmee een eenvormig 

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en daarmee een eenvormig 
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handhavingsinstrument is dat niet tegemoet 
komt aan de specifieke behoeften van de 
verschillende sectoren; is bezorgd over het 
gebrek aan definities van kernterminologie 
waarop de handhavingsmechanismen van 
ACTA zijn gebaseerd; vreest dat dit 
juridische onzekerheid met zich meebrengt 
voor Europese bedrijven, en met name 
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), 
gebruikers van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten;

handhavingsinstrument is dat niet tegemoet 
komt aan de specifieke behoeften van de 
verschillende sectoren; is bezorgd over het 
gebrek aan definities van kernterminologie 
waarop de handhavingsmechanismen van 
ACTA zijn gebaseerd; vreest dat dit 
juridische onzekerheid met zich meebrengt 
voor Europese bedrijven, en met name 
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), 
gebruikers van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten; wijst 
er ook op dat ACTA weliswaar 
pretendeert artistieke creatie aan te 
moedigen en de belangen van 
kunstenaars te beschermen, maar dat er 
in de kunstenaarsgemeenschap kennelijk 
veel verdeeldheid heerst over de 
mogelijkheden en de mogelijke voordelen 
van deze overeenkomst;

Or. en

Amendement13
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en daarmee een eenvormig 
handhavingsinstrument is dat niet tegemoet 
komt aan de specifieke behoeften van de 
verschillende sectoren; is bezorgd over het 
gebrek aan definities van kernterminologie 
waarop de handhavingsmechanismen van 
ACTA zijn gebaseerd; vreest dat dit 
juridische onzekerheid met zich meebrengt 
voor Europese bedrijven, en met name 
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), 
gebruikers van technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten;

2. wijst erop dat ACTA namaak, en 
inbreuken op auteursrecht en merkenrecht 
omvat en daarmee een eenvormig 
handhavingsinstrument is dat niet tegemoet 
komt aan de specifieke behoeften van de 
verschillende sectoren; is bezorgd over het 
gebrek aan definities van kernterminologie 
waarop de handhavingsmechanismen van 
ACTA zijn gebaseerd, vooral met 
betrekking tot auteursrecht op 
computerprogramma's en de registratie 
ervan; vreest dat dit juridische onzekerheid 
met zich meebrengt voor Europese 
bedrijven, en met name voor het midden-
en kleinbedrijf (MKB), gebruikers van 
technologie, aanbieders van 
onlineplatformen en internetdiensten;

Or. en
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Amendement14
Ivailo Kalfin

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt het dat er bij het opstellen 
van ACTA onvoldoende transparantie 
werd betracht, dat daarbij geen rekening 
werd gehouden met de mening van 
belanghebbenden en dat de legitieme 
internationale instanties werden 
gepasseerd, hetgeen resulteert in diverse 
structurele tekortkomingen in de tekst en 
tegenspraak met gevestigde praktijken en 
beginselen op het internet.

Or. en

Amendement15
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat ACTA zou leiden tot 
bevriezing van de mogelijkheid voor het 
Europees Parlement om de EU-wetgeving 
op het gebied van intellectuele-
eigendomsrechten te wijzigen; is van 
oordeel dat de EU de richtlijn inzake de 
naleving van de IER's (IPRED) eerst had 
moeten herzien en de EU-wetgeving aan 
de internetomgeving had moeten 
aanpassen alvorens een dergelijke 
overeenkomst te sluiten;

Or. en

Amendement16
Maria Badia i Cutchet
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Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat ACTA weliswaar beoogt 
EU-bedrijfstakken te versterken, maar dat 
de overeenkomst lijkt in te druisen tegen de 
ambitie van het EP, zoals verwoord in de 
Digitale Agenda, om Europa het centrum te 
maken van toonaangevende 
internetinnovatie, alsook tegen het sterk 
aanwezige streven om netneutraliteit en de 
toegang tot de online-digitale markt voor 
het mkb te bevorderen;

3. merkt op dat ACTA weliswaar beoogt 
EU-bedrijfstakken te versterken, maar dat 
de overeenkomst lijkt in te druisen tegen de 
ambitie van het EP, zoals verwoord in de 
Digitale Agenda, om Europa het centrum te 
maken van toonaangevende 
internetinnovatie, alsook tegen het sterk 
aanwezige streven om netneutraliteit en de 
toegang tot de online-digitale markt voor 
het mkb te bevorderen; innovatie vormt in 
dat opzicht de grootste waarde voor de EU 
en behoort derhalve als uitgangspunt te 
dienen bij het genereren van een 
alomvattende benadering om te komen tot 
een evenwichtig en overkoepelend model 
waarbij de rechten en eerlijke beloning 
van scheppers en rechthebbenden alsook 
gebruikersvriendelijke toegang van 
gebruikers en burgers tot culturele inhoud 
en goederen wordt geëerbiedigd;

Or. en

Amendement17
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat ACTA weliswaar beoogt 
EU-bedrijfstakken te versterken, maar dat 
de overeenkomst lijkt in te druisen tegen 
de ambitie van het EP, zoals verwoord in 
de Digitale Agenda, om Europa het 
centrum te maken van toonaangevende 
internetinnovatie, alsook tegen het sterk 
aanwezige streven om netneutraliteit en de 
toegang tot de online-digitale markt voor 
het mkb te bevorderen;

3. merkt op dat artikel 27 van de ACTA-
overeenkomst lijkt in te druisen tegen de 
ambitie van het EP, zoals verwoord in de 
Digitale Agenda, om Europa het centrum te
maken voor het genereren van 
toonaangevende internetinnovatie, alsook 
tegen het sterk aanwezige streven om 
netneutraliteit en de toegang tot de online-
digitale markt voor alle gebruikers te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement18
Jens Rohde, Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat ACTA weliswaar beoogt 
EU-bedrijfstakken te versterken, maar dat 
de overeenkomst lijkt in te druisen tegen 
de ambitie van het EP, zoals verwoord in 
de Digitale Agenda, om Europa het 
centrum te maken van toonaangevende 
internetinnovatie, alsook tegen het sterk 
aanwezige streven om netneutraliteit en de 
toegang tot de online-digitale markt voor 
het mkb te bevorderen;

3. juicht het toe dat ACTA weliswaar 
beoogt EU-bedrijfstakken te versterken; 
onderkent de bezorgdheid aangaande de 
digitale handhavingsbepalingen van 
ACTA en herinnert aan de ambitie van het 
EP, zoals verwoord in de Digitale Agenda, 
om Europa het centrum te maken van 
toonaangevende internetinnovatie, alsook 
tegen het sterk aanwezige streven om 
netneutraliteit en de toegang tot de online-
digitale markt voor het mkb te bevorderen;

Or. en

Amendement19
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat ACTA weliswaar beoogt 
EU-bedrijfstakken te versterken, maar dat 
de overeenkomst lijkt in te druisen tegen 
de ambitie van het EP, zoals verwoord in 
de Digitale Agenda, om Europa het 
centrum te maken van toonaangevende 
internetinnovatie, alsook tegen het sterk 
aanwezige streven om netneutraliteit en de 
toegang tot de online-digitale markt voor 
het mkb te bevorderen;

3. merkt op dat de Commissie door het 
ondertekenen van ACTA weliswaar 
beoogt EU-bedrijfstakken te versterken, 
maar dat de overeenkomst indruist tegen 
de ambitie van het EP, zoals verwoord in 
de Digitale Agenda, om Europa het 
centrum te maken van toonaangevende 
internetinnovatie, alsook tegen het sterk 
aanwezige streven om netneutraliteit en de 
toegang tot de online-digitale markt voor 
het mkb te bevorderen;

Or. en
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Amendement20
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat ACTA weliswaar beoogt 
EU-bedrijfstakken te versterken, maar dat 
de overeenkomst lijkt in te druisen tegen 
de ambitie van het EP, zoals verwoord in 
de Digitale Agenda, om Europa het 
centrum te maken van toonaangevende 
internetinnovatie, alsook tegen het sterk 
aanwezige streven om netneutraliteit en de 
toegang tot de online-digitale markt voor 
het mkb te bevorderen;

3. merkt op dat de Commissie met het 
ondertekenen van ACTA weliswaar 
beoogt EU-bedrijfstakken te versterken, 
maar dat de overeenkomst indruist tegen 
de ambitie van het EP, zoals verwoord in 
de Digitale Agenda, om Europa het 
centrum te maken van toonaangevende 
internetinnovatie, alsook tegen het sterk 
aanwezige streven om netneutraliteit en de 
toegang tot de online-digitale markt voor 
het mkb te bevorderen;

Or. en

Amendement21
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat ACTA weliswaar beoogt 
EU-bedrijfstakken te versterken, maar dat 
de overeenkomst lijkt in te druisen tegen de 
ambitie van het EP, zoals verwoord in de 
Digitale Agenda, om Europa het centrum te 
maken van toonaangevende 
internetinnovatie, alsook tegen het sterk 
aanwezige streven om netneutraliteit en de 
toegang tot de online-digitale markt voor 
het mkb te bevorderen;

3. betreurt dat ACTA weliswaar beoogt 
EU-bedrijfstakken te versterken, maar dat 
de overeenkomst indruist tegen de ambitie 
van het EP, zoals verwoord in de Digitale 
Agenda, om Europa het centrum te maken 
van toonaangevende internetinnovatie, 
alsook tegen het sterk aanwezige streven 
om netneutraliteit en de toegang tot de 
online-digitale markt voor het mkb te 
bevorderen;

Or. en

Amendement22
Francesco De Angelis
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Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de gegevens met 
betrekking tot de omvang van inbreuken op 
IER's niet consistent, onvolledig, 
ontoereikend en versnipperd zijn en dat een 
objectieve, onafhankelijke 
effectbeoordeling nodig is voor eventuele 
aanvullende wetgevingsvoorstellen;

4. herinnert eraan dat de gegevens met 
betrekking tot de omvang van inbreuken op 
IER's niet consistent, onvolledig, 
ontoereikend en versnipperd zijn en dat een 
objectieve, onafhankelijke 
effectbeoordeling nodig is voor eventuele 
aanvullende wetgevingsvoorstellen;
onderstreept dat de bepalingen waarin 
ACTA voorziet mogelijk ten koste zullen 
gaan van de doelstellingen van EU2020 
en met name van de roep om meer 
openheid en om het creatieve potentieel 
van Europa te benutten in het kader van 
het EU2020-kerninitiatief "Innovatie-
Unie".

Or. en

Amendement23
Jens Rohde, Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat de gegevens met 
betrekking tot de omvang van inbreuken op 
IER's niet consistent, onvolledig, 
ontoereikend en versnipperd zijn en dat 
een objectieve, onafhankelijke 
effectbeoordeling nodig is voor eventuele 
aanvullende wetgevingsvoorstellen;

4. herinnert eraan dat de jaarlijkse 
douaneverslagen van de Commissie 
wijzen op een consistente toename van het 
aantal goederen dat wegens vermoede 
IER-inbreuken in beslag wordt genomen: 
het aantal gevallen is toegenomen van 
43 500 in 2009 tot bijna 80 000 in 20101; 
onderkent echter de bezorgdheid dat de 
gegevens met betrekking tot de omvang 
van inbreuken op IER's onvolledig en 
versnipperd zijn; steunt objectieve en
onafhankelijke effectbeoordelingen voor 
wetgevingsvoorstellen;
__________________
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/d
ocuments/customs/customs_controls/counterfeit_p
iracy/statistics/statistics_2010.pdf.
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Or. en

Amendement24
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat het Europees 
Parlement het belang van het 
proportionaliteitsbeginsel heeft 
onderstreept als het gaat om de 
beoordeling van de aard van de IER-
inbreuk1; maakt zich derhalve zorgen over 
het feit dat in ACTA geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen op commerciële 
schaal gepleegde inbreuken en inbreuken 
die zijn gepleegd door particuliere 
gebruikers voor persoonlijke doeleinden 
en zonder winstoogmerk; is bovendien 
van mening dat ACTA zou leiden tot 
bevriezing van de mogelijkheid voor het 
EP om EU-wetgeving inzake IER's in de 
toekomst te wijzigen, terwijl voor de 
komende maanden een herziening van de 
richtlijn inzake de naleving van de IER's 
(IPRED) is voorzien.
__________________
1 IPRED2 – eerste lezing door het EP, april 2007. 
Artikel 2, onder b.

Or. en

Amendement25
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spreekt zijn ernstige zorgen uit over 
de online handhaving van auteursrecht, 
vooral de verplichting om strafrechtelijke 
sancties toe te passen, zonder de 
noodzakelijke bepaling om bindende 
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waarborgen voor particuliere gebruikers 
te bieden, alsook de onduidelijke 
omschrijving van termen, met name met 
betrekking tot het begrip 'commercieel 
gebruik". bijvoorbeeld in artikel 14, punt 
2, komen de landen overeen dat een partij 
"kleine hoeveelheden goederen van niet-
commerciële aard in de persoonlijke 
bagage van reizigers van de toepassing 
van [...]" kan uitsluiten, wat tevens 
betekent dat een partij kan besluiten 
kleine hoeveelheden van dergelijke 
goederen niet uit te sluiten, hetgeen leidt 
tot ernstige bezorgdheid over mogelijke 
inbreuken op het vrije verkeer van 
goederen en personen binnen de EU.

Or. en

Amendement26
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak om een vrij 
en open internet te verdedigen en 
waarborgen en intellectuele-
eigendomsrechten te beschermen; 
onderstreept dat eigendomsrechten en de 
vrijheid van informatie, hetzij online, 
hetzij offline, niet met elkaar in strijd zijn.

Or. en

Amendement27
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. trekt de doeltreffendheid van ACTA 
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in twijfel, aangezien de landen die de 
voornaamste bron van namaakartikelen 
vormen, geen deel uitmaken van de 
overeenkomst.

Or. en

Amendement28
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. spreekt zijn zorg uit over artikel 27, 
lid 1, dat voorziet in "snelle corrigerende 
maatregelen om inbreuk te voorkomen"
zonder deze maatregelen te omschrijven, 
en artikel 27, lid 4, dat erin voorziet dat 
een ondertekenende partij haar bevoegde 
autoriteiten de bevoegdheid kan verlenen 
"een online-dienstverlener te gelasten dat 
hij een houder van een recht snel 
informatie verschaft die volstaat voor 
identificatie van een abonnee ten aanzien 
van wie wordt gesteld dat het abonnement 
is gebruikt voor inbreuk"

Or. ro

Amendement29
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie een 
evenredige en evenwichtige herziening 
van de richtlijn betreffende de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten voor te bereiden, te 
onderzoeken wat de voordelen zijn van het 
versterken van de gebruikersrechten en 
voort te bouwen op objectieve gegevens 
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over auteursrechtenschendingen, die 
moeten worden verschaft door het 
Waarnemingscentrum voor intellectuele-
eigendomsrechten dat de Commissie heeft 
opgezet.

Or. en

Amendement30
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betwijfelt sterk of de tekst van ACTA 
een redelijk evenwicht waarborgt tussen 
het intellectuele-eigendomsrecht en de
vrijheid van ondernemerschap, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens en de 
vrijheid om kennis te nemen en te geven 
van informatie, het vereiste waarover het 
Europees Hof van Justitie onlangs 
uitspraak heeft gedaan;

5. betwijfelt ten zeerste of de tekst van 
ACTA een redelijk evenwicht waarborgt 
tussen het intellectuele-eigendomsrecht en 
de vrijheid van ondernemerschap, het recht 
op bescherming van persoonsgegevens en 
de vrijheid om kennis te nemen en te geven 
van informatie, het vereiste waarover het
Europees Hof van Justitie onlangs 
uitspraak heeft gedaan;

Or. en

Amendement31
Jens Rohde, Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betwijfelt sterk of de tekst van ACTA 
een redelijk evenwicht waarborgt tussen 
het intellectuele-eigendomsrecht en de 
vrijheid van ondernemerschap, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens en de 
vrijheid om kennis te nemen en te geven 
van informatie, het vereiste waarover het 
Europees Hof van Justitie onlangs 
uitspraak heeft gedaan;

5. is van oordeel dat de verschillende 
expliciete verplichtingen in ACTA voor de 
ondertekenaars om grondrechten te 
beschermen mogelijk onvoldoende 
worden benadrukt; onderkent de 
bezorgdheid dat sommige onderdelen van
de tekst van ACTA van invloed kunnen 
zijn op het evenwicht tussen het 
intellectuele-eigendomsrecht en de vrijheid 
van ondernemerschap, het recht op 
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bescherming van persoonsgegevens en de 
vrijheid om kennis te nemen en te geven 
van informatie, het vereiste waarover het 
Europees Hof van Justitie onlangs 
uitspraak heeft gedaan;

Or. en

Amendement32
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de waarborgen in de 
tekst van ACTA dat bij de uitvoering van 
de procedures waarin ACTA voorziet "et 
scheppen van hinderpalen voor legitieme 
activiteiten, met inbegrip van de 
elektronische handel, [wordt] vermeden, 
en [...] grondbeginselen zoals de vrijheid 
van meningsuiting, een eerlijke 
procesgang en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in 
overeenstemming met het recht van een 
partij [worden] geëerbiedigd" herinnert 
eraan dat in het advies van de juridische 
dienst van het Europees Parlement, SJ-
0661/11, wordt geconcludeerd dat ACTA 
niet leidt tot verplichtingen die in strijd 
zijn met grondrechten, het bestaande 
acquis communautaire of verplichtingen 
die nieuwe EU-wetgevingsbesluiten of 
wijziging van bestaande 
wetgevingsbesluiten noodzakelijk maken;

Or. en

Amendement33
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
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Beknopte motivering – paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat maatregelen die 
mogelijk grootschalige controle van het 
gedrag van internetgebruikers en 
elektronische communicatie in verband 
met kleinschalige inbreuken zonder 
winstoogmerk met zich meebrengen, 
onevenredig en in strijd met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie zouden zijn;

Or. en

Amendement34
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat maatregelen die 
mogelijk grootschalige controle van het 
gedrag van internetgebruikers en 
elektronische communicatie in verband 
met kleinschalige inbreuken zonder 
winstoogmerk met zich meebrengen, 
onevenredig en in strijd met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie zouden zijn;

Or. en

Amendement35
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is bezorgd over de onzekerheid 
aangaande de wijze waarop ACTA door 
de Commissie en de EU-lidstaten ten 
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uitvoer zal worden gelegd;

Or. en

Amendement36
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is bezorgd over de verenigbaarheid 
van ACTA met EU-wetgeving, de 
grondrechten van de EU en de toegang tot 
legitieme generieke geneesmiddelen;

Or. en

Amendement37
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de bestrijding van 
de handel in namaakartikelen niet ten 
koste van de grondrechten van de 
Europese burgers mag gaan;

Or. ro

Amendement38
Ivailo Kalfin

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. neemt nota van de zorgen die de 
Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming uitspreekt ten 
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aanzien van gegevensbescherming en de 
bescherming van grondrechten. wijst er 
verder op dat het gebrek aan precisie in de 
bepalingen van ACTA mogelijk leidt tot 
zeer indringende en onaanvaardbare 
neveneffecten voor de grondrechten van 
personen, met name in cyberspace;

Or. en

Amendement39
Giles Chichester

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. voelt zich derhalve ertoe gedwongen de 
Commissie internationale handel te 
verzoeken haar goedkeuring aan de 
overeenkomst te onthouden.

6. voelt zich derhalve ertoe gedwongen de 
Commissie internationale handel te 
verzoeken haar werkzaamheden in 
verband met het voorstel op te schorten in 
afwachting van de uitspraak van het Hof 
van Justitie.

Or. en

Amendement40
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Beknopte motivering – paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. voelt zich derhalve ertoe gedwongen de 
Commissie internationale handel te 
verzoeken haar goedkeuring aan de 
overeenkomst te onthouden.

6. voelt zich derhalve ertoe gedwongen de 
Commissie internationale handel te 
verzoeken bij haar evaluatie van de 
overeenkomst rekening te houden met de 
bovengenoemde punten van zorg.

Or. en

Amendement41
Daniel Caspary
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Ontwerpadvies
Enige alinea

Ontwerpadvies Amendement

De Commissie industrie, onderzoek en 
energie verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel 
het Parlement voor te stellen zijn 
goedkeuring te onthouden.

De Commissie industrie, onderzoek en 
energie verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel 
bij haar evaluatie van de overeenkomst 
rekening te houden met de 
bovengenoemde punten van zorg.

Or. en


