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BEKNOPTE MOTIVERING

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;

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;

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 internetinnovatie1, alsook 
tegen het sterk aanwezige streven om netneutraliteit en de toegang tot de online-digitale markt
voor het mkb te bevorderen2;

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 wetgevingsvoorstellen3;

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 gedaan4;

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

******

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

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 17 november 2011 over het open internet en netneutraliteit in Europa
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//NL.
2 Resolutie van het Europees Parlement van 17 november 2011 over het open internet en netneutraliteit in Europa
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//NL.
3 Resolutie van het Europees Parlement van 22 september 2010 over versterkte handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in de interne markt (2009/2178(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-2010-340.
4 Zaak C-360/10 van het Europees Hof van Justitie, paragraaf 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=291042.


