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VÉLEMÉNYTERVEZET
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, 
Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a 
Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság 
és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az 
Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről
(12195/2011 – C7-0027/2010 – 2011/0167(NLE))
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RÖVID INDOKOLÁS

1. Üdvözli azokat a célokat, amelyeket a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás 
(ACTA) tárgyalópartnerei tűztek ki a hamisított árukkal való kereskedelem 
visszaszorítására;

2. észrevételezi, hogy a hamisítás, illetve a szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos 
jogsértések egyaránt az ACTA hatálya alá tartoznak, és ezzel egy olyan, mindenre 
ugyanúgy érvényes végrehajtási eszköz jön létre, amely nem elégíti ki az egyes ágazatok 
egyedi igényeit; aggódik amiatt, hogy nincsenek definiálva a fő fogalmak, amelyeken az 
ACTA érvényesítési mechanizmusai nyugszanak; attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot 
szül az európai vállalatok és különösen a kis- és középvállalkozások, a technológia-
felhasználók, az onlineplatform- és az internetszolgáltatók körében;

3. észrevételezi, hogy miközben az ACTA célkitűzése az uniós iparágak erősítése, ez 
ellentétes egyrészt az Európai Parlament digitális menetrendben megfogalmazott 
célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa élen járjon az internetes innovációban1, másrészt 
azzal a célkitűzéssel is, mely a hálózatsemlegességnek és a kis-és középvállalkozások 
online digitális piachoz való hozzáférésének ösztönzésére irányul2;

4. emlékeztet arra, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértésének mértékére vonatkozó adatok 
ellentmondásosak, hiányosak, elégtelenek és szórványosak, és hogy minden további 
jogalkotási javaslathoz tárgyilagos és független hatástanulmány szükséges3;

5. aggódik amiatt, hogy az ACTA szövege nem biztosít egészséges egyensúlyt a szellemi 
tulajdonjog és a vállalkozás szabadságának védelme között, a személyes adatok 
védelméhez való jog és az információk fogadásának és közlésének szabadsága között, 
melynek szükségességét az Európai Unió Bírósága4 egy közelmúltbeli ítéletében kimondta;

6. emiatt a bizottság kénytelen arra kérni a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, hogy ne 
adja egyetértését a megállapodáshoz.

******

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy ne adja meg egyetértését.

                                               
1 Az Európai Parlament „Új digitális menetrend kialakítása Európa számára: 2015.eu” című 2010. május 5-i 
állásfoglalása (2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2010-0133+0+DOC+XML+V0//HU.
2 Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a nyílt internetről és a hálózatsemlegességről 
Európában (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//HU).
3 Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i állásfoglalása a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci 
érvényesítésének megerősítéséről (2009/2178(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0340+0+DOC+XML+V0//HU.
4 Az Európai Unió Bíróságának a C-360/10. sz. ügyben hozott ítélete, 47. bekezdés 
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=HU&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=291042).


