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KORT BEGRUNDELSE 

1. bifalder de målsætninger, der fremføres af forhandlingspartnerne i handelsaftalen om 

bekæmpelse af forfalskning (ACTA) med henblik på at bekæmpe handelen med 

forfalskede varer; 

2. mener, at EU's lovgivning om ophavsret i informationssamfundet er blandt de mest 

moderne og fuldt ud på linje med internationale aftaler om ophavsret; 

3. anerkender bekymringen over, at ACTA samler for mange forskellige former for 

intellektuelle ejendomsrettigheder og således skaber et standardeksekutionsinstrument, 

som ikke opfylder hver sektors unikke behov, men behandler fysiske varer og digitale 

tjenester på samme måde; er bekymret over manglende definitioner på visse centrale 

terminologiområder, som ACTA's håndhævelsesmekanismer er baseret på; frygter, at dette 

skaber retsusikkerhed for europæiske virksomheder og navnlig SMV'er, teknologibrugere, 

onlineplatforme og internetudbydere; noterer sig ligeledes, at de som formodes at være 

aftalens primært begunstigede – det kunstneriske samfund og softwareudviklere – synes at 

være særligt uenige med hensyn til denne aftales potentielle og mulige fordele; 

4. hilser Kommissionens ambition om at styrke Europas industri velkommen; noterer sig 

imidlertid, at ACTA-aftalen muligvis er i strid med Europa-Parlamentets ambition i den 

digitale dagsorden om at gøre Europa til centrum for at skabe banebrydende innovation1 

såvel som den stærke ambition om at fremme netneutralitet og adgang til online digitale 

markeder for alle brugere2; 

5. minder om, at Kommissionens årlige toldrapporter viser en stadig stigning i mængden af 

beslaglagte varer, der mistænkes for at udgøre en krænkelse af intellektuelle 

ejendomsrettigheder, idet antallet af sager steg fra 43 500 i 2009 til næsten 80 000 i 20103; 

anerkender dog bekymringen over, at oplysninger om omfanget af krænkelserne af 

intellektuelle ejendomsrettigheder er ufuldstændige og spredte; støtter objektive 

uafhængige konsekvensanalyser til forslag til retsakter; 

6. går ind for internationale aftaler, der styrker respekten for intellektuelle 

ejendomsrettigheder i lyset af deres betydning for EU's økonomi og arbejdsmarked, 

eftersom man i nylige undersøgelser fra OECD4 anslår, at international 

varemærkeforfalskning og piratkopiering årligt udgør omkring 150 mia. EUR; 

7. understreger nødvendigheden af at forsvare og garantere et frit, åbent internet og beskytte 

                                                 
1 Europa-Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 om en ny digital dagsorden for Europa: 2015.eu 

(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-

0133&language=EN&ring=A7-2010-0066 
2 Europa-Parlamentets beslutning af 17. november 2011om det åbne internet og netneutralitet i Europa. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0511+0+DOC+XML+V0//EN 
3 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic

s/statistics_2010.pdf 
4 OECD-undersøgelse: Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products: an update, november 2009 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf. 
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intellektuelle ejendomsrettigheder; understreger, at der ikke er nogen modstrid mellem 

ejendomsrettigheder og informationsfrihed, uanset om det er on- eller offline; 

8. mener, at de forpligtelser, som ACTA pålægger de undertegnende parter med hensyn til at 

beskytte grundlæggende rettigheder, ikke kan påpeges tydeligt nok; er bekymret over, at 

ACTA-teksten ikke sikrer en fair balance mellem den intellektuelle ejendomsret og 

friheden til at drive virksomhed, retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til 

at modtage eller videregive oplysninger, som EU-Domstolen for nylig har fastslået, at der 

er krav om1; noterer sig de betænkeligheder, som Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse har givet udtryk for med hensyn til ACTA’s virkninger for 

databeskyttelsen, og er derfor bekymret over de eventuelle konsekvenser af at gennemføre 

ACTA for så vidt angår Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; 

9. føler sig derfor tvunget til at opfordre Udvalget om International Handel til at tilbageholde 

sin tilslutning til aftalen. 

****** 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 

er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at afvise at give sin godkendelse. 

                                                 
1 Domstolens dom i sag C-360/10, præmis 47. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst

&dir=&occ=first&part=1&cid=291042 
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