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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1221/2011, του G.K., λετονικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
παραβίαση, εκ μέρους της συμφωνίας ACTA (εμπορική συμφωνία για την 
καταπολέμηση της παραποίησης), του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής

Αναφορά 0116/2012, του Iwo Domeracki, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ACTA

Αναφορά 0142/2012, του Mateusz Wójtowicz, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Forum Rdzawka», φέρουσα άλλες δύο υπογραφές, 
σχετικά με αντίσταση στη διεθνή εμπορική συμφωνία ACTA

Αναφορά 0203/2012, του Joachim Scholz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ACTA

Αναφορά 0223/2012, του Alex Wilks, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
AVAAZ, η οποία φέρει περισσότερες από 2 εκατομμύρια υπογραφές, σχετικά 
με την ACTA

1. Περίληψη της αναφοράς 1221/2011

Ο αναφέρων εξηγεί, πολύ συνοπτικά, ότι η πολυμερής συμφωνία ACTA, που αποτελεί 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, συνιστά παραβίαση της 
ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας του λόγου στον τομέα της διαδικτυακής επικοινωνίας, στο 
πλαίσιο της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Περίληψη της αναφοράς 0116/2012

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διακόψει τις διαπραγματεύσεις για την 
Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης/Απομίμησης (Anti-
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Counterfeiting Trade Agreement - ACTA). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η συμφωνία δεν θα 
σταματήσει ούτε το εμπόριο παραποιημένων προϊόντων ούτε την πειρατεία στο Internet. 
Θεωρεί ότι η ACTA παρέχει στις δημόσιες αρχές και τις εταιρείες, υπό το πρόσχημα της 
καταπολέμησης της πειρατείας, υπερβολικές δυνατότητες ελέγχου του Internet, εις βάρος των 
μικρών επιχειρήσεων και των καλλιτεχνών. Η ACTA ενδέχεται επίσης να παρεμποδίσει 
σοβαρά το εμπόριο γενόσημων φαρμάκων. Ο αναφέρων εκφράζει επίσης την αντίθεσή του 
στον αδιαφανή τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για την ACTA. Του θυμίζει τις 
εποχές της Σοβιετικής Ένωσης, όταν οι αποφάσεις λαμβάνονταν πίσω από κλειστές πόρτες 
χωρίς συμμετοχή των πολιτών.

Περίληψη της αναφοράς 0142/2012

Ο αναφέρων εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη διεθνή εμπορική συμφωνία ACTA, και 
συγκεκριμένα τις αναφορές της στην εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ACTA στην 
πρόσβαση σε φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι η 
ACTA – εξαιτίας ασαφών ορισμών και διφορούμενων διατυπώσεων στο κείμενο της 
συμφωνίας – θα συντελέσει στην υπονόμευση ελευθεριών όπως η ελευθερία έκφρασης, το 
δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, και καθώς 
θεωρεί ότι η συμφωνία αντιβαίνει στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποστασιοποιηθεί από την ACTA και να 
παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Περίληψη της αναφοράς 0203/2012

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει την εμπορική συμφωνία για την 
καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το 
νομικό καθεστώς των δικαιούχων του δικαιώματος δημιουργού είναι, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας ACTA, δυσανάλογα ισχυρότερο από εκείνο των άλλων μερών, μεταξύ άλλων 
διότι η συμφωνία δεν ρυθμίζει επαρκώς την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ο αναφέρων είναι 
επίσης της γνώμης ότι η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για τη 
διάθεση των στοιχείων των χρηστών του διαδικτύου είναι δυσανάλογη και ότι οι δικαιούχοι 
του δικαιώματος δημιουργού θα αποκτήσουν εν προκειμένω περισσότερη εξουσία από το 
κράτος. Ακόμα, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ενδέχεται να θιγούν τα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων και να δημοσιοποιηθούν επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία, διότι η ACTA δεν 
περιλαμβάνει ρυθμίσεις όσον αφορά το απόρρητο. Επιπλέον, ο αναφέρων φρονεί ότι η 
συμφωνία ACTA προέκυψε με αδιαφανή και μη δημοκρατικό τρόπο. 

Περίληψη της αναφοράς 0223/2012

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει ένα ελεύθερο και ανοιχτό 
διαδίκτυο και να απορρίψει την κύρωση της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA), διότι η εν λόγω συμφωνία θα σημάνει το τέλος του 
ελεύθερου και ανοιχτού διαδικτύου. Για τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, το 
διαδίκτυο αποτελεί ουσιαστικής σημασίας μέσο για την ανταλλαγή ιδεών και την προώθηση 
της δημοκρατίας. Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδείξει πραγματική 
ηγετική παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο και να προστατεύσει τα δικαιώματα των χρηστών 
του διαδικτύου.
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2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1221/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2012.
Η αναφορά 0116/2012 χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2012.
Η αναφορά 0142/2012 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουνίου 2012.
Οι αναφορές 0203/2012 και 0223/2012 χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές στις 15 Ιουνίου 2012.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Στις 4 Ιουλίου 2012, κατόπιν ψηφοφορίας στην ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
απέρριψε την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης 
(ACTA) και η συμφωνία δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να επικυρωθεί. Στις 19 Δεκεμβρίου 2012, 
η Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει το αίτημά της (με ημερομηνία 10 Μαΐου 2012) προς το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ώστε το τελευταίο να γνωμοδοτήσει κατά πόσον η συμφωνία ACTA 
είναι συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, και ειδικότερα με τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή ενημέρωσε την επιτροπή INTA του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ίδια ημέρα. 

Το Δικαστήριο διέγραψε την υπόθεση από το Πρωτόκολλο του Δικαστηρίου με διάταξη της 
18ης Φεβρουαρίου 2013.

Με βάση τα ανωτέρω, οι προαναφερθείσες αναφορές καθίστανται άνευ αντικειμένου. 


