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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1221/2011 af G.K., lettisk statsborger, om overtrædelse i ACTA-
aftalen (handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning) af retten til 
privatlivets fred

Andragende 0116/2012 af Iwo Domeracki, polsk statsborger, om 
antipiratkopieringsaftalen

Andragende 0142/2012 af Mateusz Wójtowicz, polsk statsborger, for 
foreningen "Forum Rdzawka", og 2 medunderskrivere, om modstand mod 
den internationale handelsaftale ACTA

Andragende 0203/2012 af Joachim Scholz, tysk statsborger, om ACTA

Andragende 0223/2012 af Alex Wilks, britisk statsborger, for "AVAAZ", og 
over to millioner medunderskrivere, om ACTA

1. Sammendrag af andragende 1221/2011

Andrageren hævder meget kortfattet, at den multilaterale ACTA-aftale forhandlet af 
Kommissionen udgør en krænkelse af privatlivets fred og ytringsfriheden med hensyn til 
kommunikation via internettet som led i beskyttelsen af intellektuel ejendomsret.

Sammendrag af andragende 0116/2012

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at standse forhandlingerne om en 
antipiratkopieringsaftale (ACTA).  Ifølge andrageren vil denne aftale hverken sætte en 
stopper for handelen med forfalskede produkter eller piratkopiering på internettet.  Han 
mener, at ACTA under dække af bekæmpelse af piratkopiering giver myndighederne og 
virksomhederne en for stor kontrol over internettet, hvilket sker på bekostning af de små 
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virksomheder og kunstnerne.  ACTA skulle ligeledes i væsentlig grad hæmme handelen med 
generiske lægemidler.  Andrageren klager i øvrigt over den mangel på gennemsigtighed, som 
karakteriserer forløbet med forhandlingerne om ACTA.  Det minder ham om den sovjetiske 
epoke, hvor beslutningerne blev truffet for lukkede døre, uden at borgerne blev inddraget.

Sammendrag af andragende 0142/2012

Andrageren giver udtryk for sin misbilligelse med den internationale handelsaftale ACTA og 
navnlig dennes henvisninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det 
digitale miljø samt de konsekvenser, ACTA kan få for adgangen til medicin i 
udviklingslandene. Andrageren påpeger tillige, at ACTA - på grund af uklare definitioner og 
flertydige formuleringer i aftalens tekst - vil medvirke til at undergrave frihedsrettigheder 
såsom ytringsfrihed, retten til en retfærdig rettergang og retten til privatliv, og da han 
betragter aftalen som værende i modstrid med EU's charter om grundlæggende rettigheder, 
anmoder han Europa-Parlamentet om at tage afstand fra ACTA og henvise sagen til EU-
Domstolen.

Sammendrag af andragende 0203/2012

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at forkaste antipiratkopieringsaftalen (ACTA).  
Ifølge andrageren er den juridiske status for ophavsrettighedshavernes rettigheder, som er 
fastsat i ACTA-aftalen, uforholdsmæssigt mere solid end for modparterne, bl.a. fordi retten til 
en retfærdig rettergang ikke er tilstrækkeligt reguleret i aftalen.  Andrageren mener også, at 
internetudbydernes forpligtelse til at give oplysninger om deres brugere er overdreven, og at 
ophavsrettighedshaverne vil få mere magt end staten på dette område. Endvidere mener 
andrageren, at ACTA-aftalen kan skade virksomhedernes interesser og føre til videregivelse 
af forretningshemmeligheder, fordi den ikke indeholder regler for fortrolighed. Andrageren 
mener heller ikke, at ACTA-aftalen er blevet udarbejdet på en gennemsigtig og demokratisk 
måde. 

Sammendrag af andragende 0223/2012

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at stå fast på at forsvare et frit og åbent internet 
og forkaste ratificeringen af antipiratkopieringsaftalen (ACTA), da denne aftale vil gøre en 
ende på et frit og åbent internet. Internettet er for borgerne i hele verden et vigtigt redskab til 
udveksling af idéer og fremme af demokratiet. Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til 
at blive en førende global aktør og til at beskytte internetbrugernes rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

1221/2011 Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 
2012).
1116/2012 Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. maj 2012).
0142/2012 Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juni 2012).
0203/2012 og 0223/2012 Andragenderne opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
15. juni 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013
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"Den 4. juli 2012 nægtede Europa-Parlamentet at godkende antipiratkopieringsaftalen 
(ACTA), og aftalen kan derfor ikke ratificeres. Den 19. december 2012 vedtog Kommissionen 
at trække sin begæring (dateret 10. maj 2012) til EU-Domstolen om at afgive en udtalelse om, 
hvorvidt ACTA er forenelig med EU-traktaterne, særlig Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, tilbage. Kommissionen underrettede Udvalget om International 
Handel i Europa-Parlamentet den samme dag.

Domstolen har slettet sagen i Domstolens register ved kendelse af 18. februar 2013.

På denne baggrund har de ovennævnte andragender således mistet deres relevans."


