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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Χαιρετίζει τους στόχους που εκφράζονται από τα διαπραγματευόμενα μέρη της εμπορικής 
συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) σχετικά με την 
αντιμετώπιση του εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

2. επισημαίνει ότι η παραποίηση/απομίμηση, καθώς και οι παραβιάσεις πνευματικών 
δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων καλύπτονται από την ACTA, δημιουργώντας με τον 
τρόπο αυτό ένα ενιαίο μέσο επιβολής, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές 
ανάγκες κάθε τομέα· εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με την έλλειψη ορισμού βασικών 
όρων στις οποίες στηρίζονται οι μηχανισμοί επιβολής της ACTA· εκφράζει το φόβο της 
ότι αυτό δημιουργεί νομική αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και, ειδικότερα, 
τα ΜΜΕ, τους χρήστες τεχνολογίας, την πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου και τους 
παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου·

3. επισημαίνει ότι η φιλοδοξία της ACTA για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών 
φαίνεται να αντίκειται στη φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ψηφιακό 
Θεματολόγιο να καταστεί η Ευρώπη χώρος διαδικτυακής καινοτομίας αιχμής1, καθώς και 
στην έντονη φιλοδοξία για την προώθηση της δικτυακής ουδετερότητας και της 
πρόσβασης στη διαδικτυακή ψηφιακή αγορά για τις ΜΜΕ2·

4. υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που αφορούν τις διαστάσεις του φαινομένου των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ είναι αντιφατικά, ατελή, ανεπαρκή και διασκορπισμένα, και ότι για 
κάθε πρόσθετη νομοθετική πρόταση απαιτείται αντικειμενική και ανεξάρτητη εκτίμηση 
του αντίκτυπού της3·

5. εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με το ότι το κείμενο της ACTA δεν διασφαλίζει την 
ορθή ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και της 
επιχειρηματικής ελευθερίας, το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της 
ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, για την ανάγκη της οποίας απεφάνθη 
πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο4.

6. ως εκ τούτου, αισθάνεται υποχρεωμένη να ζητήσει από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
να αρνηθεί να εγκρίνει τη συμφωνία.

******

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο Ψηφιακό Θεματολόγιο για 
την Ευρώπη 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 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου σχετικά με το ανοιχτό Διαδίκτυο και τη 
δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0511+0+DOC+XML+V0//EN
3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την επιβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
4 Υπόθεση C 360/10 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, παράγραφος 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
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Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να αρνηθεί να εγκρίνει τη 
σύναψη της συμφωνίας.


