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KORT BEGRUNDELSE

1. Bifalder de målsætninger, der fremføres af forhandlingspartnerne i handelsaftalen om 
bekæmpelse af forfalskning (ACTA) med henblik på at bekæmpe handelen med 
forfalskede varer;

2. bemærker, at overtrædelser af bestemmelserne om forfalskning, copyright og varemærker 
er omfattet af ACTA, der dermed skaber et fælles håndhævelsesinstrument, der ikke 
opfylder de særlige behov, der findes i hver enkelt sektor; er bekymret over den manglende 
definition på central terminologi, som ACTA's håndhævelsesmekanismer er baseret på; 
frygter, at dette skaber retsusikkerhed for europæiske virksomheder og navnlig SMV'er, 
teknologibrugere, onlineplatforme og internetudbydere;

3. bemærker, at mens ACTA's ambition er at styrke EU's industrier, forekommer det at være i 
strid med Europa-Parlamentets ambition i den digitale dagsorden at gøre Europa til 
centrum for banebrydende internetinnovation1 såvel som den stærke ambition om at 
fremme netneutralitet og adgang til online digitale markeder for SMV'er2;

4. minder om, at oplysninger om omfanget af krænkelserne af intellektuelle 
ejendomsrettigheder er usammenhængende, ufuldstændige, utilstrækkelige og spredte, og 
at der er behov for en objektiv uafhængig konsekvensanalyse, inden der stilles nogen nye 
forslag til retsakter3;

5. er bekymret over, at ACTA-teksten ikke sikrer en fair balance mellem den intellektuelle 
ejendomsret og friheden til at drive virksomhed, retten til beskyttelse af personoplysninger 
og friheden til at modtage eller videregive oplysninger, som EU-Domstolen for nylig har 
fastslået, at der er krav om4;

6. føler sig derfor tvunget til at opfordre Udenrigsudvalget til at tilbageholde sin tilslutning til 
aftalen.

******

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 om en ny digital dagsorden for Europa: 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 Europa-Parlamentets beslutning af 17. november 2011 om det åbne internet og netneutralitet i Europa
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//EN.
3 Europa-Parlamentets beslutning af 22. september 2010 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i 
det indre marked (2009/2178(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340.
4 EU-Domstolens sag C-360/10, stk. 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.


