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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1221/2011, ingediend door G.K. (Letse nationaliteit), over een 
schending van het recht op privacy door de ACTA-overeenkomst

Verzoekschrift 0116/2012, ingediend door Iwo Domeracki (Poolse 
nationaliteit), over de ACTA

Verzoekschrift 0142/2012, ingediend door Mateusz Wójtowicz (Poolse 
nationaliteit), namens de organisatie "Forum Rdzawka", gesteund door 
2 medeondertekenaars, over het protest tegen de internationale 
handelsovereenkomst ACTA

Verzoekschrift 0203/2012, ingediend door Joachim Scholz (Duitse 
nationaliteit), over de ACTA

Verzoekschrift 0223/2012, ingediend door Alex Willis (Britse nationaliteit), 
namens AVAAZ, gesteund door meer dan 2 miljoen medeondertekenaars, 
over de ACTA

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt op zeer bondige wijze dat de multilaterale ACTA-overeenkomst, waarover door 
de Europese Commissie wordt onderhandeld, een schending zou vormen van de privacy en de 
vrijheid van meningsuiting op het gebied van communicatie via het internet, onder het mom 
van de bescherming van intellectueel eigendom.

Samenvatting van verzoekschrift 0116/2012

Indiener roept het Europees Parlement ertoe op de onderhandelingen over de 
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Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (Anti-Counterfeiting Trade Agreement -
ACTA) stop te zetten. Volgens hem zal de overeenkomst noch de handel in namaakproducten, 
noch de piraterij op het internet stoppen. Hij is van mening dat de ACTA overheden en 
bedrijven onder het mom van bestrijding van piraterij te veel controle geeft over het internet, 
hetgeen ten koste gaat van kleine bedrijven en artiesten. Ook de handel in generieke 
medicijnen zou door de ACTA ernstig bemoeilijkt worden. Indiener maakt voorts bezwaar 
tegen de ondoorzichtige wijze waarop de onderhandelingen over de ACTA plaatsvinden. Dit 
doet hem denken aan de tijden van de Sovjet-Unie toen besluiten achter gesloten deuren 
werden genomen zonder dat burgers hierbij werden betrokken.

Samenvatting van verzoekschrift 0142/2012

Indiener uit zijn ongenoegen over de internationale handelsovereenkomst ACTA, met name 
over de verwijzingen daarin naar de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht in de 
digitale omgeving, en over de mogelijke gevolgen van de ACTA voor de toegang tot 
geneesmiddelen in ontwikkelingslanden. Indiener wijst er voorts op dat de ACTA als gevolg 
van onduidelijke definities en meerduidige formuleringen in de tekst van de overeenkomst zal 
bijdragen aan de ondermijning van fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van 
meningsuiting, het recht op een eerlijk proces en het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer. Hij meent dat de overeenkomst in strijd is met het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en verzoekt het Europees Parlement daarom om afstand te nemen van 
de ACTA en de kwestie door te verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Samenvatting van verzoekschrift 0203/2012

Indiener roept het Europees Parlement ertoe op de Handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA) te verwerpen. Volgens indiener is de rechtspositie van auteursrechthouders 
in de ACTA onevenredig veel sterker dan die van tegenpartijen, onder meer omdat de toegang 
tot de rechter in het verdrag onvoldoende is geregeld. Indiener is ook van mening dat de 
verplichting voor internetdienstverleners (ISP's) om gegevens van internetgebruikers te 
verstrekken, disproportioneel is en auteursrechthouders op dit gebied zelfs meer macht 
zouden krijgen dan de staat. Indiener meent voorts dat bedrijven in hun belangen geschaad 
kunnen worden en bedrijfsgeheimen openbaar kunnen worden doordat de ACTA geen enkele 
bepaling inzake vertrouwelijkheid bevat. Bovendien is indiener van opvatting dat de ACTA 
op niet-transparante en ondemocratische wijze tot stand is gekomen.

Samenvatting van verzoekschrift 0223/2012

Indiener vraagt het Europees Parlement pal te staan voor een vrij en open internet en de 
ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) te verwerpen, 
aangezien dit verdrag het einde zou betekenen van het vrije en open internet. Voor mensen 
overal ter wereld is het internet een essentieel instrument voor het uitwisselen van ideeën en 
het bevorderen van de democratie. Indiener roept het Europees Parlement ertoe op wáár 
wereldwijd leiderschap te tonen en op te komen voor de rechten van internetgebruikers.

2. Ontvankelijkheid

1221/2011: ontvankelijk verklaard op 28 februari 2012.
0116/2012: ontvankelijk verklaard op 31 mei 2012.
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0142/2012: ontvankelijk verklaard op 5 juni 2012.
0203/2012 en 0223/2012: ontvankelijk verklaard op 15 juni 2012.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Op 4 juli 2012 heeft het Europees Parlement met een stemming in de plenaire vergadering 
besloten geen goedkeuring te verlenen aan de Handelsovereenkomst ter bestrijding van 
namaak (ACTA), met als gevolg dat de overeenkomst niet kan worden geratificeerd. Op 
19 december 2012 besloot de Commissie haar verzoek (van 10 mei 2012) aan het Europees 
Hof van Justitie om een advies over de verenigbaarheid van de ACTA met de Europese 
verdragen en in het bijzonder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in te 
trekken. Dezelfde dag nog bracht de Commissie de Commissie internationale handel van het 
Europees Parlement hiervan op de hoogte. 

Het Hof heeft de kwestie bij beschikking van 18 februari 2013 uit zijn register geschrapt. 

De bovenvermelde verzoekschriften zijn bijgevolg ongegrond.


