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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Europaparlamentet välkomnar de målsättningar för att ta itu med handeln med förfalskade 
varor som uttryckts av de parter som förhandlar om handelsavtalet om åtgärder mot 
immaterialrättsintrång (Acta-avtalet).

2. Europaparlamentet konstaterar att förfalskning och upphovsrätts- och varumärkesintrång 
omfattas av Acta-avtalet. På detta sätt skapas ett verkställighetsinstrument som är avsett 
att vara anpassat för alla situationer, men som inte motsvarar de unika behoven inom varje 
enskild sektor. Det är oroande att det saknas definitioner av den centrala terminologi som 
ligger till grund för verkställighetssystemet inom Acta-avtalet. Parlamentet befarar att 
detta skapar rättsosäkerhet för europeiska företag, särskilt för små och medelstora företag, 
teknikanvändare och leverantörer av internetplattformar och internettjänster.

3. Europaparlamentet konstaterar att ambitionen med Acta-avtalet är att stärka näringslivet i 
EU, men att avtalet verkar stå i strid med parlamentets ambition i fråga om den digitala 
agendan, nämligen att Europa ska bli en plats för spjutspetsinnovation på 
internetområdet1, och med den tydliga ambitionen att främja nätneutralitet och de små och 
medelstora företagens tillgång till den digitala marknaden på internet2.

4. Europaparlamentet påminner om att uppgifterna om omfattningen av intrången i de 
immateriella rättigheterna är osammanhängande, ofullständiga, otillräckliga och 
sporadiska och att det för varje nytt lagstiftningsförslag krävs en objektiv och oberoende 
konsekvensbedömning3.

5. Europaparlamentet är oroat över att Acta-avtalet inte garanterar en rättvis balans mellan 
de immateriella rättigheterna och näringsfriheten, rätten till skydd av personuppgifter och 
rätten att ta emot eller sprida information, vilket är ett krav som nyligen fastställdes av 
domstolen4.

6. Därför känner sig Europaparlamentet tvunget att uppmana utskottet för internationell 
handel att inte ge sitt godkännande till avtalet.

******

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott föreslå att rådets utkast inte godkänns.

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om en ny digital agenda för Europa: 2015.eu 
(2009/2225(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=SV&ring=A7-2010-0066
2 Europaparlamentets resolution av den 17 november 2011 om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//SV
3 Europaparlamentets resolution av den 22 september 2010 om säkerställande av skyddet för immateriella 
rättigheter på den inre marknaden (2009/2178(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0340+0+DOC+XML+V0//SV
4 Domstolens dom i mål C-360/10, punkt 47, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=SV&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=291042


