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Betreft: Verzoekschrift  0939/2012 , ingediend door Nicolas Caton (Belgische 
nationaliteit), over de handelsovereenkomst tussen Canada en de EU 
(CETA)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de inhoud van de handelsovereenkomst tussen 
Canada en de EU (CETA), waarover momenteel wordt onderhandeld. Hij stelt dat deze een 
herformulering van de ACTA-overeenkomst, die onlangs door het Parlement is verworpen, 
bevat. Hij vindt met name het aan banden leggen van de online-vrijheden verwerpelijk. Hij 
verdenkt de Europese Commissie ervan dat ze als het ware door een achterdeur weer dezelfde 
principes wil invoeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

De Commissie respecteert ten volle dat het Europees Parlement de ACTA-overeenkomst heeft 
verworpen. De ontwerptekst over intellectuele eigendomsrechten (IER's) van de uitgebreide 
economische en handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA) wordt derhalve 
herzien in het licht van het standpunt dat het Europees Parlement heeft ingenomen over de 
ACTA-overeenkomst.

 Met betrekking tot zowel de "digitale rechten" als de overige IER-bepalingen waarover wordt 
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onderhandeld tussen de EU en Canada, ziet de Commissie is er zorgvuldig op toe dat zij 
zoveel mogelijk overeenkomen met de huidige EU-wetgeving zonder ervan af te wijken.  Met 
name de controversiële ACTA-bepalingen over de aansprakelijkheid van
internetdienstverleners zijn ingrijpend gewijzigd en lijken niet langer op de ACTA-tekst. 
Bovendien zijn alle verplichte strafrechtelijke IER-handhavingsbepalingen nu uit de ontwerp-
CETA-tekst geschrapt.

De Commissie herhaalt dat er momenteel nog geen "CETA"-tekst is waar overeenstemming 
over is bereikt en dat een dergelijke tekst er zeker nog niet was toen indiener zijn 
verzoekschrift indiende. Het Parlement is regelmatig op de hoogte gehouden over de stand 
van zaken van de CETA-onderhandelingen, met inbegrip van de wijzigingen die zijn 
aangebracht na de verwerping van de ACTA-overeenkomst door het Parlement. 
Onderhandelingsdocumenten (inclusief de opstelling van het hoofdstuk over intellectuele-
eigendomsrechten) worden regelmatig voorgelegd aan de commissie-INTA van het Europees 
Parlement. 

Indiener lijkt zijn verzoekschrift te baseren op een versie van een (vertrouwelijke) 
onderhandelingstekst die dateert van januari 2012 - d.w.z. uit een tijd waarin de ACTA-
overeenkomst net was ondertekend door de EU en 22 lidstaten en 6 maanden vóór het 
Europees Parlement de ACTA-overeenkomst verwierp. Deze tekst geeft niet langer de stand 
van zaken van de onderhandelingen weer. Aangezien zowel de EU als Canada destijds bezig 
waren met de ratificatie van de ACTA-overeenkomst, is het niet verrassend dat sommige 
bepalingen van die versie meer overeenkomst vertoonden met de ACTA-overeenkomst. 
Ondertussen zijn de onderhandelingen verlopen op de wijze die hierboven beschreven staat, 
en is de ontwerptekst aangepast om rekening te houden met de punten van zorg die het 
Europees Parlement aan de orde heeft gesteld in het debat over de ACTA-overeenkomst.


