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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender fremsætter, jf. artikel 
36, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden, følgende bemærkninger til spørgsmålet 
om, hvorvidt handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning mellem Den Europæiske Union 
og dens medlemsstater, Australien, Canada, Japan, Republikken Korea, Kongeriget Marokko, 
De Forenede Mexicanske Stater, New Zealand, Det Schweiziske Forbund, Republikken 
Singapore og Amerikas Forenede Stater er forenelig med de rettigheder, der er fastsat i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1.

Generel ramme

1. erkender, at intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) er vigtige redskaber for Unionen i 
"videnøkonomien", og at passende håndhævelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder 
er afgørende; minder om, at krænkelser af de intellektuelle ejendomsrettigheder skader 
vækst, konkurrenceevne og innovation; påpeger, at ACTA ikke skaber nye intellektuelle 
ejendomsrettigheder, men er en håndhævelsestraktat med henblik på en effektiv 
bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder; 

2. understreger, at EU har brug for en international aftale for at kunne optrappe kampen mod 
forfalskede varer, der hvert år forårsager alvorlige tab for europæiske virksomheder, 
hvilket også bringer europæiske arbejdspladser i fare; påpeger endvidere, at forfalskede 
varer ofte ikke opfylder de europæiske sikkerhedskrav og derfor udgør en alvorlig 
sundhedsrisiko for forbrugerne;

3. minder om, at åbenheden omkring forhandlingerne og mange bestemmelser i selve ACTA 
har været genstand for uoverensstemmelser, som Parlamentet gang på gang har 
beskæftiget sig med i alle forhandlingsfaser; understreger, at Europa-Parlamentet i 
henhold til artikel 218, stik. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren; er af den opfattelse, at der ikke 
har vært tilstrækkeligt åbenhed under forhandlingerne om ACTA; erkender, at 
Kommissionen har bestræbt sig på at orientere Parlamentet1, men beklager, at 
åbenhedskravet er blevet fortolket meget snævert og kun opfyldt efter pres fra Parlamentet 
og civilsamfundet2; understreger, at det fastsættes i Wienerkonventionen om traktatretten, 
at "supplerende fortolkningsmidler, herunder forarbejderne til traktaten og 
omstændighederne ved dens indgåelse, kan tages i betragtning" ved fortolkning af en 
traktat (artikel 32); påpeger, at det ikke er alle forberedende arbejder med henblik på 
ACTA, der er offentligt tilgængelige;

4. understreger samtidig, at det er afgørende at finde den rette balance mellem håndhævelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder og grundlæggende rettigheder såsom ytringsfrihed, 
retten til privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, beskyttelse af fortroligheden 
af kommunikation og retten til en retfærdig rettergang – og ikke mindst formodning om 
uskyld og effektiv retsbeskyttelse3 – og henviser til internationale traktater1 EU-

                                               
1 Jf. Parlamentets Juridiske Tjenestes to responsa om ACTA af 5. oktober 2011 og 8. december 2011 (http://lists.act-on-
acta.eu/pipermail/hub/attachments/20111219/59f3ebe6/attachment-0010.pdf).
2 Se f.eks. Parlamentets beslutning af 10. marts 2010 om gennemsigtighed i og status for ACTA-forhandlingerne (EUT C 349 
E af 22.12.2010, s. 46) og Parlamentets erklæring af 9. september 2010 om manglen på en gennemsigtig procedure og 
potentielt anstødeligt indhold i forbindelse med antipiratkopieringsaftalen (ACTA) (EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 88).
3 Se ligeledes udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 24. april 
2012 (< 
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lovgivning2 og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis for så vidt angår denne 
rimelige balance3;

5. understreger i den forbindelse, at intellektuelle ejendomsrettigheder i sig selv hører til de 
grundlæggende rettigheder, der er beskyttet i henhold til artikel 17, stk. 2, i chartret og i 
henhold til internationale aftaler4;

6. minder om, at et antal interne og eksterne begrænsninger for intellektuelle 
ejendomsrettigheder som f.eks. forebyggelse af ensidigt misbrug5 bidrager til at skabe en 
passende balance mellem håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder og de 
grundlæggende rettigheder og offentlighedens interesser;

7. påpeger, at grundlæggende rettigheder ifølge sagens natur bygger på en række antagelser6: 
de er universelle og bygger på individets rettigheder og ikke-materielle interesser; de kan 
ikke overdrages og er uophørlige; de udspringer af personen, er medfødte og henhører 
under den offentlige ret; bemærker i den forbindelse, at en række objekter, som er 
beskyttet af intellektuel ejendomsret, kun udviser visse af disse karakteristika, hvorfor det 
er nødvendigt at skelne mellem anvendelse af effektive metoder til beskyttelse af sådanne 
rettigheder, f.eks. i tilfælde af livsreddende medicin, på den ene side og erhvervspatenter 
til beskyttelse af design på den anden, og andre interesser, der udspringer af andre 
grundlæggende rettigheder som f.eks. beskyttelse af den menneskelige sundhed;

8. gentager, at Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 har ført til 
grundlæggende retlige ændringer af Unionen, som i stigende grad bør markere sig som et 
fællesskab med fælles værdier og principper; erindrer om, at Unionens nye system til 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder på flere niveauer hidrører fra mange kilder og 
styrkes gennem en række mekanismer, herunder det juridisk bindende charter, de 
rettigheder, som konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (EMRK) garanterer, og de rettigheder, der bygger på medlemsstaternes 
forfatningsmæssige traditioner og deres fortolkning i henhold til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols og EU-Domstolens retspraksis7; understreger, at denne 

                                                                                                                                                  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-
04-24_ACTA_EN.pdf>).
1 Se i denne forbindelse artikel 7, stk. 1, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder 
(TRIPS) og præamblen til traktaterne fra WIPO (Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret) om 
henholdsvis ophavsret og fremførelser og fonogrammer. 
2 Se henvisning 3, 9 og 31 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10). 
3 Se i denne forbindelse også litra d) i udtalelsen fra European Academics om ACTA http://www.iri.uni-
hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf; Sag C-275/06 Promusicae [2008] sml. I-271 (præmis 62-68), sag C-
70/10 Scarlet Extended SA mod Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (præmis 44), sag C-
360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) mod Netlog NV (præmis 42-44) og 
sag C-461/10 Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB mod Perfect 
Communication Sweden AB.
4 Se f.eks. artikel 27 i FN's menneskerettighedserklæring og artikel 15 i den internationale konvention om 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
5 Se artikel 8, stk. 2 i TRIPS-aftalen.
6 GROSHEIDE, W. Intellectual Property and Human Rights: A Paradox. 1. udg., Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 
2010 (p328 ISBN 978-1848444478. s. 21).
7 Parlamentets beslutning af 15. december 2010 om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2009) – effektiv 
gennemførelse efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse, P7_TA(2010)0483, punkt 5.
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styrkede menneskerettighedsstruktur og den høje grad af beskyttelse, som Unionen 
tilstræber ("den europæiske model"), også bør fastholdes i Unionens optræden udadtil, 
eftersom Unionen skal være et "forbillede" i spørgsmål om grundlæggende rettigheder og 
ikke må give indtryk af at tillade "hvidvaskning af grundlæggende rettigheder"; 

9. påpeger, at menneskets "værdighed, selvstændighed og selvudfoldelse"1 er dybt rodfæstet 
i den europæiske model, og minder om, at privatlivets fred og databeskyttelse såvel som 
ytringsfrihed altid er blevet betragtet som centrale elementer i denne model, både som 
grundlæggende rettigheder og som politiske mål; understreger, at disse forhold bør tages i 
betragtning ved en afvejning i forhold til retten til beskyttelse af intellektuel ejendomsret 
og retten til at drive egen virksomhed, som er rettigheder, der også er beskyttet af chartret;

10. erindrer om den holdning, Parlamentet gav udtryk for i sin henstilling af 26. marts 2009 til 
Rådet om styrkelse af sikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet2, 
og som er af relevans for den aktuelle debat, herunder "vedvarende opmærksomhed på 
den absolutte beskyttelse og øgede befordring af de grundlæggende frihedsrettigheder på 
internettet";

11. gentager, at enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes 
i chartret, skal være i overensstemmelse med den europæiske 
menneskerettighedskonvention og artikel 52 i chartret, som fastsætter, at sådanne 
begrænsninger skal fastsættes ved lov, være nødvendige og stå i forhold til det legitime 
mål, der tilstræbes;

12. minder om, at internationale aftaler indgået af Unionen skal være forenelige med 
traktaternes bestemmelser, er bindende for EU-institutionerne og medlemsstaterne (artikel 
216, stk. 2, i TEUF) og ifølge Domstolens retspraksis udgør en integrerende del af 
Unionens retsorden3; understreger, at det for at bestemmelser i internationale aftaler får 
direkte virkning, er et krav, at de "med hensyn til deres indhold (skal) fremstå som 
ubetingede og tilstrækkeligt præcise, og deres art eller opbygning må ikke være til hinder 
for en sådan påberåbelse"4; minder desuden om, at de krav, der følger af beskyttelsen af 
de generelle principper i EU's retsorden, herunder de grundlæggende rettigheder, i 
henhold til Domstolens retspraksis5 også er bindende for medlemsstaterne, når de 
gennemfører EU-regler, ligesom forpligtelser fastlagt i en international aftale ikke kan 
begrænse de forfatningsmæssige principper i EU-traktaterne, herunder princippet om, at 
alle EU-retsakter skal respektere de grundlæggende rettigheder;

13. beklager dybt, at der ikke er gennemført en specifik konsekvensanalyse vedrørende de 
grundlæggende rettigheder i forbindelse med ACTA, tilslutter sig ikke synspunktet om, at 
"der ikke er nogen begrundelse for en konsekvensanalyse af ACTA, da den ikke går 
videre end den gældende [EU-]ret, og der ikke kræves gennemførelsesforanstaltninger"6, 

                                               
1 A Rouvroy and Y Poullet, 'Self-determination as “the key” concept' (http://www.cpdpconferences.org/Resources/Rouvroy-
Poullet.pdf).
2 EUT L 117 E af 6.5.2010, s. 206. 
3 Se sag C-135/10 SCF mod Del Corso (præmis 39), hvori der også henvises til sagerne C-181/73 (Haegeman) og C-12/86 
(Demirel).
4 Ibid. præmis 43.
5 Sag C-540/03 Parlamentet mod Rådet (præmis 105), C-402/05 P og C-415/05 P Kadi og Al Barakaat International 
Foundation mod Rådet og Kommissionen (præmis 285).
6 Se referat fra "Civil Society Meeting ACTA" (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/february/tradoc_147497.pdf).
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ikke mindst i lyset af det synspunkt, Kommissionen fremsatte i sin meddelelse fra 2010 
"Strategi for en effektiv gennemførelse af chartret"1;

14. minder om, at Kommissionen har besluttet at indhente udtalelse fra Domstolen om 
ACTA's forenelighed med EU-traktaterne, særlig chartret2;

15. respekterer Domstolens rolle i henhold til traktaterne; understreger imidlertid, at den 
vurdering, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender foretager 
i denne forbindelse, skal tage hensyn til Parlamentets opgave med at beskytte og fremme 
de grundlæggende rettigheder, både i ånd og bogstav, hvad angår såvel eksterne som 
interne aspekter, og set fra såvel den enkeltes som fællesskabets synsvinkel; mener 
desuden, at det ved en sådan vurdering bør undersøges, om den ovenfor beskrevne 
europæiske model, der kræver en høj standard for beskyttelse af de grundlæggende 
rettigheder og har værdighed, selvstændighed og selvbestemmelse som centrale værdier, 
afspejler sig i det analyserede instrument; 

Problemet med retssikkerhed og passende balance

16. bemærker, at ACTA indeholder bestemmelser om grundlæggende rettigheder og 
proportionalitet både generelt (f.eks. i artikel 43 og artikel 64 og i præamblen) og specifikt 
(f.eks. i artikel 27, stk. 3 og 45); påpeger dog i denne forbindelse, at artikel 4 kun omfatter 
staters videregivelse af personoplysninger, og at referencerne i artikel 27, stk. 3 og 4, bør 
betragtes som standard- og minimumssikkerhedsforanstaltninger; påpeger, at privatlivets 
fred og ytringsfriheden ikke blot er principper, som de betegnes i ACTA, men er 
anerkendt som grundlæggende rettigheder, bl.a. i den internationale konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention, 
chartret, og verdenserklæringen om menneskerettigheder6;

17. sætter spørgsmålstegn ved, om begreberne i ACTA som f.eks. de "grundlæggende 
principper" eller "retfærdig rettergang" er i overensstemmelse med begreberne i chartret
som f.eks. de grundlæggende rettigheder eller retten til en retfærdig rettergang i medfør af 
artikel 47;

18. henviser til, at der navnlig er blevet givet udtryk for bekymring over de bestemmelser, 
som giver en vis fleksibilitet i forbindelse med gennemførelsen, da sådanne bestemmelser 
ville kunne gennemføres i Unionen på en måde, som eventuelt kunne være ulovlig eller i 
modstrid med de grundlæggende rettigheder;

19. mener endvidere, at det ganske vist er forståeligt, at en international aftale forhandlet af 
parter med forskellige retstraditioner affattes i mere generelle vendinger, end tilfældet er i 
EU-lovgivningen7, fordi parterne anvender meget forskellige metoder til at sikre balancen 

                                               
1 Ibid. punkt 1.
2 Artikel 218, stk. 11, i TEUF.
3 Privatlivets fred og videregivelse af oplysninger.
4 Almindelige forpligtelser for så vidt angår håndhævelse, nærmere betegnet passende beskyttelse af alle deltageres 
rettigheder og overholdelse af proportionalitetsprincippet.
5 "i overensstemmelse med [denne kontraherende parts] lovgivning" […] "i overensstemmelse med denne kontraherende 
parts lovgivning overholde grundlæggende principper som f.eks. ytringsfrihed, retfærdig rettergang og privatlivets fred".
6 Se i denne forbindelse også punkt 64 i den ovennævnte udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. 
7 Arbejdsdokument af 27. april 2011 fra Kommissionens tjenestegrene "Comments on the "Opinion of the European 
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mellem rettigheder og interesser, og fordi der er behov for en vis fleksibilitet, men at det 
også er afgørende, at ACTA indeholder stærke og detaljerede sikkerhedsklausuler, der 
garanterer for retssikkerheden;

20. understreger, at der hersker stor juridisk usikkerhed med hensyn til udformningen af visse 
centrale bestemmelser i ACTA, f.eks. artikel 11 (Oplysninger i forbindelse med 
krænkelser), artikel 23 (Strafbare handlinger), artikel 27 (Håndhævelse i det digitale 
miljø), særlig artikel 27, stk. 3 (samarbejdsmekanismer), og artikel 27, stk. 4; advarer 
imod mulige fragmenterede metoder i Unionen med risiko for utilstrækkelig overholdelse 
af de grundlæggende rettigheder, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger, retten 
til retfærdig rettergang og retten til at drive virksomhed; påpeger, at en sådan risiko er 
særligt påtrængende med hensyn til artikel 27, stk. 3 og 4, i betragtning af den manglende 
præcision i ordlyden af disse bestemmelser, men tænker også på den praksis, der for 
øjeblikket anvendes i nogle medlemsstater (f.eks. private aktørers storstilede overvågning 
af internettet), hvis forenelighed med chartret er tvivlsom; 

21. mener, at der navnlig er behov for mere klarhed og sammenhæng i afsnit 5 om 
håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det digitale miljø, da unøjagtigheder 
og mangler vil kunne medføre divergerende nationale regler og en sådan opsplitning ville 
virke hindrende for det indre marked, idet det for internettets vedkommende ville 
udelukke en mere udbredt anvendelse på tværs af grænserne af et objekt, der var beskyttet 
af intellektuelle ejendomsrettigheder;

22. minder om, at ingen i henhold til chartrets artikel 49 kan kendes skyldig i et strafbart 
forhold på grund af en handling eller undladelse, som ikke var strafbar efter national ret 
eller international ret på det tidspunkt, da den blev begået; påpeger i den forbindelse, at 
rækkevidden af flere bestemmelser i afsnit 4 (Strafferetlig håndhævelse) er tvetydig;

23. deler den bekymring, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse gav udtryk for i 
sin udtalelse af 24. april 2012 om ACTA, især med hensyn til den uklare rækkevidde af 
det vage begreb "kompetente myndigheder", internetudbyderes behandling af 
personoplysninger igennem frivillige samarbejdsforanstaltninger og manglen på 
hensigtsmæssige garantier med hensyn til grundlæggende rettigheder; 

24. påpeger, at der, selv om flere ACTA-bestemmelser (f.eks. artikel 27, stk.3 og 4) ikke er 
bindende og dermed ikke skaber en retlig forpligtelse for parterne, hvilket ville være i 
strid med de grundlæggende rettigheder, på grund af manglen på specifikke bestemmelser, 
tilstrækkelige begrænsninger og garantier, hersker tvivl om, hvorvidt ACTA opstiller 
krav, der kan skabe det nødvendige niveau af retssikkerhed (f.eks. garantier mod misbrug 
af personoplysninger eller beskyttelse af retten til forsvar); understreger, at sådanne 
mangler er uacceptable i en aftale, som Unionen er kontraherende part i; erindrer om, at 
der er sikret mere klarhed og flere garantier i andre internationale aftaler, som har 
konsekvenser for de grundlæggende rettigheder1;

25. mener, at foranstaltninger, der muliggør identifikation af en abonnent, hvis konto 
angiveligt er anvendt til strafbare handlinger, vil medføre forskellige former for 

                                                                                                                                                  
Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement"" .
1 Se for eksempel Europarådets konvention om cyberkriminalitet, CETS No. 185, Budapest, den 23. november 2001.
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overvågning af den enkeltes brug af internettet; understreger, at Domstolen utvetydigt har 
fastslået, at overvågning af al elektronisk kommunikation uden en tidsmæssig 
begrænsning eller et præcist anvendelsesområde såsom internetudbyderes filtrering eller 
rettighedshaveres indsamling af data, ikke sikrer en rimelig balance mellem intellektuelle 
ejendomsrettigheder og andre grundlæggende rettigheder og friheder, navnlig retten til 
beskyttelse af personoplysninger og friheden til at modtage eller videregive oplysninger 
eller friheden til at drive egen virksomhed (artikel 8, 11 og 16 i chartret)1;

26. mener ikke, at ACTA indeholder udtrykkelige garantier for beskyttelse af følsomme 
persondata, for retten til forsvar (navnlig retten til at blive hørt) og for formodningen om 
uskyld; 

27. mener ikke, at ACTA skaber garanti for sikring af retten til respekt for privatliv og 
kommunikation som fastsat i chartrets artikel 7; 

Pligten til at respektere de grundlæggende rettigheder 

28. finder det skuffende, at der ikke blev gjort en yderligere omfattende indsats for at høre alle 
interesserede parter og tage hensyn til deres synspunkter forud for forhandlingerne om 
ACTA; beklager, at det høje niveau for åbenhed og god regeringsførelse, som Unionen 
tilstræber, ikke er blevet opfyldt i forbindelse med ACTA; mener derfor, at ACTA 
kommer for tidligt, navnlig på de områder, hvor EU endnu ikke har haft mulighed for at 
føre en offentlig debat;

29. understreger, at internetudbydere ikke bør fungere som internetpoliti, og opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre juridisk klarhed med hensyn til 
internetudbydernes rolle; mener, at ACTA kun tager sigte på storstilet overtrædelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, idet parterne har mulighed for at undtage ikke-
forretningsmæssig udnyttelse fra bestemmelserne om strafferetlig håndhævelse;
konstaterer, at det er uklart, hvor linjen mellem forretningsmæssig og ikke-
forretningsmæssig anvendelse skal drages; understreger desuden vigtigheden af at skelne 
mellem begrænset ikke-forretningsmæssig downloading og pirateri;

30. mener, at varemærkeforfalskning og piratkopiering begået med fuldt overlæg og i 
forretningsmæssigt omfang er alvorlige fænomener i informationssamfundet, og at det 
derfor er nødvendigt at fastlægge en omfattende EU-strategi til bekæmpelse heraf; er af 
den opfattelse, at en sådan strategi bør fokusere ikke kun på bekæmpelse af 
varemærkeforfalskning og piratkopiering, men også på årsagerne hertil, i fuldt omfang bør 
respektere de grundlæggende rettigheder i Unionen og samtidig bør være effektiv, 
acceptabel og forståelig for samfundet som helhed; erindrer om, at Kommissionen efter 
krav fra Parlamentet2 i sin strategi for en digital dagsorden for Europa gav tilsagn om at 
vedtage en EU-kodeks for onlinerettigheder i EU i 2012; henstiller derfor til 
Kommissionen at sørge for, at EU-kodeksen for onlinerettigheder utvetydigt fastlægger 
EU-borgernes rettigheder og gør det klart, hvad de må og ikke må i det digitale miljø, 

                                               
1 Sag C-70/10 Scarlet Extended SA mod Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (præmis 47-
49).
2 Parlamentets beslutning af 21. juni 2007 om forbrugertillid i et digitalt miljø (EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 370, pkt. 25-
28). 
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herunder når de benytter indhold, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder;

31. understreger, at de lande, hvor de alvorligste krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder finder sted, som f.eks. Kina, Pakistan, Rusland og Brasilien, ikke 
blev indbudt til at underskrive ACTA, og at det er usandsynligt, at disse lande vil 
underskrive ACTA inden for den nærmeste fremtid, hvilket sætter spørgsmålstegn ved 
effektiviteten af de foranstaltninger, der skal gennemføres i henhold til ACTA;

32. mener ikke, at der er plads til nogen form for tvetydighed i forbindelse med 
grundlæggende rettigheder; er af den opfattelse, at man ikke har undgået sådanne 
tvetydigheder i ACTA, men tværtimod har tilføjet forskellige yderligere lag af 
tvetydighed; erindrer om, at enhver lovgivningsmæssig begrænsning af de grundlæggende 
rettigheder og friheder ifølge den europæiske menneskerettighedsdomstols retspraksis skal 
have forudsigelige konsekvenser, være klare, præcise og tilgængelige samt være 
nødvendige i et demokratisk samfund og stå i forhold til de tilstræbte mål; 

33. mener ikke, at ACTA giver tilstrækkelige garantier, sikrer en rimelig balance mellem 
intellektuelle ejendomsrettigheder og andre grundlæggende rettigheder og sikrer den 
nødvendige juridiske klarhed i de vigtigste bestemmelser;

34. konkluderer på grundlag af ovenstående og uden at forudskikke EU-Domstolens 
vurdering i sagen, men under hensyntagen til Parlamentet opgave med at beskytte og 
fremme de grundlæggende rettigheder, at den foreslåede ACTA, som Parlamentet er 
blevet anmodet om at godkende, er uforenelig med de rettigheder, der er nedfældet i 
chartret, og opfordrer Udvalget om International Handel til som korresponderende udvalg 
at indstille til Parlamentet at nægte at godkende indgåelsen af ACTA-aftalen;



PE480.574v02-00 10/11 AD\903517DA.doc

DA

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at beskyttelsen af intellektuelle rettigheder i Europa er afgørende for 
opretholdelsen af vores kontinents konkurrencefordel i en økonomi, der er globaliseret, i 
hastig forandring og indbyrdes forbundet. Kunstnere og innovatorer skal kompenseres for 
deres genialitet. Samtidig bør de samme kunstnere såvel som aktivister, politiske 
systemkritikere og borgere, der ønsker at deltage i den offentlige debat, ikke på nogen måde 
finde deres evne til at kommunikere, skabe, protestere og skride til handling hæmmet. Især 
ikke i dag, hvor vi verden over er vidne til og kan glæde os over en omfattende, ukontrolleret 
udbredelse af budskaber, fra røster, som nu kan komme til orde. Som den eneste direkte 
repræsentant for 400 millioner europæiske borgere har Europa-Parlamentet ansvaret for at 
sikre, at denne udbredelse fortsat kan ske uhindret.

Fildelingskulturen, som er muliggjort af de seneste årtiers bemærkelsesværdige teknologiske 
fremskridt, udgør uden tvivl en direkte udfordring i forhold til det system for kompensation til 
kunstnere og håndhævelse af intellektuelle rettigheder, vi har anvendt de seneste årtier. Vores 
opgave som politikere er at overvinde denne udfordring ved at finde en acceptabel balance 
mellem de muligheder, som teknologien tilbyder, og hensynet til bevarelsen af den 
kunstneriske virksomhed, der står som et vartegn for Europas plads i verden.

Vi er således kommet til et afgørende punkt i denne debat, et spændende skæringspunkt. I 
denne forstand, mener ordføreren, at ACTA kommer på et meget tidligt stadium, og at en 
eventuel vedtagelse af aftalen i det væsentligste vil hæmme muligheden for at få en offentlig 
debat, der er vores demokratiske arv værdig. Over for en så monumental udfordring, er det, vi 
absolut har brug for, at alle de ekspert, vi råder over, alle berørte organisationer eller 
institutioner, der kan afsættes hertil, enhver borger, der ønsker at tilkendegive sin mening, 
deltager fra begyndelsen i skabelsen af en moderne social pagt, en moderne ordning for 
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Og det er og var ACTA ikke beregnet til. I 
stedet mener ordføreren, at en vedtagelse af ACTA vil kvæle debatten for tidligt og skabe en 
skæv balance og gøre det muligt for medlemsstaterne at eksperimentere med love, som 
potentielt vil kunne skade de grundlæggende frihedsrettigheder og skabe en præcedens, som 
ikke er ønskelig for fremtidens samfund. Ved at sætte fokus på disse farer, tilstræber denne 
udtalelse at bidrage til den debat, Parlamentet har sat i gang, og give medlemmerne mulighed 
for at træffe en så velbegrundet og velovervejet beslutning som muligt i det grundlæggende 
spørgsmål om, hvorvidt vi bør afvise eller godkende ACTA.
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