
CM\931941HU.doc PE508.091v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.3.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: G. K. lett állampolgár által benyújtott 1221/2011. számú petíció a magánélet 
tiszteletben tartásához való jognak a hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás (ACTA) általi megsértéséről

Iwo Domeracki lengyel állampolgár által benyújtott 0116/2012. számú petíció 
az ACTA-ról

Mateusz Wójtowicz lengyel állampolgár által a „Forum Rdzawka” egyesület 
nevében benyújtott 0142/2012. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció az ACTA 
nemzetközi kereskedelmi megállapodás ellenzéséről

Joachim Scholz német állampolgár által benyújtott 0203/2012. számú petíció 
az ACTA-ról

Alex Willis brit állampolgár által az AVAAZ nevében benyújtott 0223/2012. 
számú, több mint 2 millió aláírást tartalmazó petíció az ACTA-ról

1. Az 1221/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, nagyon tömören fogalmazva, úgy véli, hogy az Európai Bizottság által 
kötött többoldalú megállapodás, az ACTA, a szellemi tulajdonjog védelmében sérti a 
magánélet tiszteletben tartásához való jogot és a szólásszabadságot az internetes 
kommunikáció terén.

A 0116/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy állítsa le a hamisítás elleni 
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kereskedelmi megállapodásról (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA) szóló 
tárgyalásokat. Úgy véli, hogy a megállapodás sem a hamisított termékek kereskedelmét, sem 
az internetes kalózkodást nem szüntetné meg. Álláspontja szerint az ACTA értelmében a 
hatóságok és a vállalkozások a kalózkodás elleni harc álarcában túl sok jogkört kapnának az 
internet ellenőrzésére, ami hátrányosan érintené a kisebb cégeket és a művészeket. Az ACTA 
a generikus gyógyszerekkel való kereskedelmet is jelentősen megnehezítené. A petíció 
benyújtója kifogásolja továbbá az ACTA-ról folyó tárgyalások átláthatatlanságát, ami a 
szovjet időkre emlékezteti, amikor az állampolgárok bevonása nélkül, zárt ajtók mögött 
döntöttek.

A 0142/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója helyteleníti az ACTA nemzetközi kereskedelmi megállapodást, 
mindenekelőtt a megállapodásban a szellemitulajdon-jogoknak a digitális környezetben való 
érvényesítésére vonatkozóan rögzített hivatkozásokat, ezenkívül kifejti, hogy az ACTA 
negatív hatást gyakorolhat a gyógyszerekhez való hozzáférésre a fejlődő országokban. A 
petíció benyújtója rámutat továbbá, hogy az ACTA – a megállapodás szövegében használt 
homályos definíciók és többértelmű megfogalmazások miatt – gyengítheti a 
szabadságjogokat, a véleménynyilvánítás szabadságát, a tisztességes eljáráshoz és a 
magánélethez való jogot, és mivel a petíció benyújtója úgy véli, hogy a megállapodás 
ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájával, arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
határolódjon el az ACTA-megállapodástól és utalja az ügyet az Európai Unió Bírósága elé.

A 0203/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy utasítsa el a hamisítás elleni 
kereskedelmi megállapodást (ACTA). A petíció benyújtója szerint az ACTA-
megállapodásban aránytalanul erősebb a jogtulajdonosok jogi helyzete, mint a partnereké, 
részben azért, mert a megállapodás nem szabályozza kellő mértékben az 
igazságszolgáltatáshoz való jogot. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az internetszolgáltatók 
internethasználókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége is aránytalan, és a 
jogtulajdonosoknak ezen a területen nagyobb hatalmuk lenne, mint az államnak. A petíció 
benyújtójának álláspontja szerint továbbá sérülhetnek a cégek érdekei, és nyilvánossá 
válhatnak az üzleti titkok, mert az ACTA nem rendelkezik a titoktartási kötelezettségről. 
Ezenkívül a petíció benyújtója szerint az ACTA-megállapodás átláthatatlan és nem 
demokratikus módon jött létre. 

A 0223/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy álljon ki a szabad és nyitott 
internet mellett, és utasítsa el a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA) 
ratifikálását, mivel ez a megállapodás véget vetne a szabad és nyitott internetnek. Az internet 
világszerte az eszmecsere és a demokrácia előmozdításának fontos eszköze. A petíció 
benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy vállaljon vezető szerepet a világban, és 
védje meg az internethasználók jogait.

2. Elfogadhatóság

A 1221/2011. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 28.
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A 0116/2012. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 31.
A 0142/2012. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 5.
A 0203/2012. és 0223/2012. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 15. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

2012. július 4-én az Európai Parlament plenáris szavazás útján elutasította a hamisítás elleni 
kereskedelmi megállapodást (ACTA), ezért a megállapodást nem lehet ratifikálni. 2012. 
december 19-én a Bizottság úgy határozott, hogy visszavonja (2012. május 10-i) kérelmét, 
amelyet az Európai Bírósághoz adott be annak megállapítására, hogy az ACTA 
összeegyeztethető-e az európai szerződésekkel, különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával. A Bizottság ugyanezen a napon tájékoztatta erről az Európai Parlament INTA 
bizottságát. 

A Bíróság 2013. február 18-i végzéssel törölte az ügyet a nyilvántartásból. 

Mindezek alapján a fenti petíciók tárgytalanná váltak. 


