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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmának add hangot a jelenleg tárgyalás alatt álló Kanada–EU 
kereskedelmi megállapodás tartalma kapcsán. Elmondása szerint az a Parlament által
nemrégiben elutasított hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA) átfogalmazott 
változatát tartalmazza. Az online szabadság korlátozását kiváltképp sértőnek érzi. Úgy véli, 
hogy az Európai Bizottság a korábbi elveket kívánja úgymond újra becsempészni a hátsó 
ajtón.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A Bizottság teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Parlament ACTA-ra vonatkozó 
szavazásának eredményét. Az EU és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi 
megállapodásban foglalt szellemi tulajdonjogok szövegtervezetét ezért az Európai Parlament 
ACTA-ra vonatkozó állásfoglalásának fényében felülvizsgálják.

 Az EU és Kanada közötti megbeszélések tárgyát képező digitális jogok és minden egyéb 
szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezés tekintetében a Bizottság körültekintően 
biztosítja, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben megfeleljenek a hatályos uniós 
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jogszabályoknak, anélkül, hogy meghaladnák azokat. Az internetszolgáltatók 
kötelezettségeire vonatkozó vitatott ACTA rendelkezéseket különösen alaposan módosították, 
így már nem hasonlatosak az ACTA szövegéhez. Ezen túlmenően a szellemi tulajdonjog 
érvényesítésével kapcsolatos valamennyi kötelező erejű büntetőjogi rendelkezést 
eltávolították az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás szövegtervezetéből.

A Bizottság ismételten kifejti, hogy egyelőre nincs elfogadott szövege az átfogó gazdasági és 
kereskedelmi megállapodásnak, illetve, hogy bizonyosan nem volt ilyen szöveg akkor, amikor 
a petíciót benyújtották. A Parlamentet rendszeresen tájékoztatták az átfogó gazdasági és 
kereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások állásáról, ideértve az ACTA Európai
Parlament általi elvetéséből következő változásokat. A tárgyalási dokumentumokat (beleértve 
a szellemi tulajdonjogra vonatkozó fejezet kidolgozását) rendszeresen megküldték az Európai 
Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának.

A petíció benyújtója állításait a (bizalmas) tárgyalási dokumentum olyan változatára alapozza, 
amely 2012 januárjában készült, amikor az EU és 22 tagállama aláírta a hamisítás elleni 
kereskedelmi megállapodást, tehát hat hónappal azelőtt, hogy az Európai Parlament 
elutasította azt. Ez a szövegváltozat nem mutatja pontosan a tárgyalások jelenlegi állását. 
Mivel mind az EU, mind Kanada ebben az időszakban ratifikálta az ACTA-t, egyáltalán nem 
meglepő, hogy azon verzió bizonyos rendelkezései kis mértékben hasonlítanak a hamisítás 
elleni kereskedelmi megállapodás szövegére. Időközben a tárgyalások továbbfolytak a fent 
említetteknek megfelelően, és olyan szövegtervezetet fogadtak el, amelyben figyelembe 
veszik az ACTA-ra vonatkozó vitában az Európai Parlament által kifejtett aggályokat.


