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1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over indholdet i handelsaftalen mellem Canada og EU 
(CETA), som er under forhandling. Han udtaler, at den indeholder en omformulering af 
ACTA, som for nyligt blev afvist af Parlamentet. Begrænsningen i friheden på nettet finder 
han især krænkende. Han mistænker Europa-Kommissionen for at genindføre de samme 
principper så at sige ad bagdøren.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Kommissionen respekterer fuldt ud Europa-Parlamentets afstemning om ACTA. Udkastet til 
tekst om intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) i den omfattende økonomi- og handelsaftale 
(CETA) mellem EU og Canada er således ved at blive revideret i lyset af Europa-
Parlamentets holdning til ACTA.

For så vidt angår "digitale rettigheder" samt alle andre bestemmelser om intellektuelle 
ejendomsrettigheder, der er til forhandling mellem EU og Canada, sikrer Kommissionen nøje, 
at de så vidt muligt svarer til eksisterende EU-lovgivning, uden at overskride den. Især har de 
kontroversielle ACTA-bestemmelser vedrørende internetudbyderes ansvar været genstand for 
gennemgribende ændringer, og de svarer ikke længere til ACTA-teksten. Desuden er alle 
bestemmelser om obligatorisk strafferetlig håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 
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nu blevet fjernet fra udkastet til CETA-tekst.

Kommissionen gentager, at der indtil videre ikke findes nogen vedtaget CETA-tekst, og at der 
bestemt ikke fandtes en sådan tekst, på det tidspunkt hvor andrageren indgav sit andragende. 
Parlamentet er blevet holdt løbende orienteret om situationen i CETA-forhandlingerne, 
herunder de ændringer, som Parlamentets afvisning af ACTA har medført. 
Forhandlingsdokumenter (herunder om udviklingen af kapitlet om intellektuel ejendomsret) er 
blevet delt regelmæssigt med Europa-Parlamentets INTA-udvalg.

Andrageren synes at basere sit krav på en version af den (fortrolige) forhandlingstekst, som 
daterer sig til januar 2012 – altså fra en tid, hvor ACTA netop var blevet undertegnet af EU og 
22 medlemsstater, og seks måneder før Europa-Parlamentet nægtede at give sit samtykke til 
ACTA. Denne tekst giver ikke længere et præcist billede af status for forhandlingerne. Da 
både EU og Canada var i færd med at ratificere ACTA på det tidspunkt, er det ikke 
overraskende, at visse bestemmelser i denne version havde en vis lighed med ACTA. I 
mellemtiden har forhandlingerne bevæget sig i en retning som beskrevet ovenfor, og udkastet 
er blevet tilpasset for at tage hensyn til de betænkeligheder, som Europa-Parlamentet gav 
udtryk for under debatten om ACTA.


