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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με το περιεχόμενο της εμπορικής 
συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (Συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία, CETA), η οποία 
βρίσκεται, επί του παρόντος, στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Ισχυρίζεται ότι περιέχει 
αναδιατύπωση της σύμβασης ACTA, η οποία απορρίφθηκε προσφάτως από το Κοινοβούλιο. 
Ο αναφέρων καταδικάζει ιδίως τον περιορισμό της διαδικτυακής ελευθερίας και υποψιάζεται 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επανεισάγει τις ίδιες αρχές με πλάγιο τρόπο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η Επιτροπή σέβεται πλήρως την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ACTA. Το 
σχέδιο κειμένου για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) της Συνολικής 
Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά έχει ως εκ 
τούτου επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της θέσης που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την ACTA.

 Όσον αφορά την «ψηφιακά δικαιώματα», καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις ΔΠΙ 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, η Επιτροπή 
μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην 
υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, χωρίς υπέρβαση αυτής. Ειδικότερα, οι επίμαχες διατάξεις της 
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ACTA σχετικά με την ευθύνη παροχής υπηρεσιών διαδικτύου έχουν τροποποιηθεί σημαντικά 
και δεν είναι πλέον παρόμοιες με το κείμενο της ACTA. Επιπλέον, όλες οι υποχρεωτικές 
διατάξεις  ποινικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν πλέον 
απομακρυνθεί από το κείμενο του σχεδίου CETA.

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει συμφωνημένο κείμενο "CETA" για την ώρα, και 
ότι δεν υπήρχε σίγουρα τέτοιο κείμενο κατά τη στιγμή που ο αναφέρων υπέβαλε την αναφορά 
του. Το Κοινοβούλιο ενημερώνεται τακτικά για την πορεία των διαπραγματεύσεων CETA, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών μετά την απόρριψη της ACTA από το Κοινοβούλιο. Τα 
έγγραφα διαπραγματεύσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του κεφαλαίου για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) διαβιβάζονται συστηματικά στην Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο αναφέρων φαίνεται να στηρίζει το αίτημά του για μια έκδοση του (εμπιστευτικού) υπό 
διαπραγμάτευση κειμένου, το οποίο χρονολογείται από τον Ιανουάριο 2012 - δηλαδή από την 
εποχή που ACTA μόλις είχε υπογραφεί από την ΕΕ και 22 κράτη μέλη, και 6 μήνες πριν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνηθεί την συγκατάθεσή για την ACTA. Αυτό το κείμενο δεν 
αντιπροσωπεύει πλέον με ακρίβεια την πορεία των διαπραγματεύσεων. Δεδομένου ότι τόσο η 
ΕΕ όσο και ο Καναδάς ήταν στη διαδικασία επικύρωσης της ACTA εκείνη τη στιγμή, δεν 
είναι έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις της εν λόγω έκδοσης έφεραν κάποια 
ομοιότητα με την ACTA. Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν σύμφωνα με όσα
περιγράφονται ανωτέρω, και το σχέδιο του κειμένου έχει προσαρμοστεί για να λάβει υπόψη 
τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση για την ACTA.


