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VÉLEMÉNY 

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  részére 

az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, 

Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a 

Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság 

és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az 

Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló 

tervezetről 
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RÖVID INDOKOLÁS 

1. üdvözli azokat a célokat, amelyeket a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA) 

tárgyalópartnerei tűztek ki a hamisított árukkal való kereskedelem visszaszorítására; 

2. úgy véli, hogy az információs társadalomban a szerzői jogokra vonatkozó uniós jogszabály 

az egyik leginkább naprakész jogi aktus, és mindenben megfelel a vonatkozó nemzetközi 

szerzői jogi megállapodásoknak; 

3. elismeri az arra irányuló aggályokat, hogy az ACTA sokféle szellemi tulajdonjogot kezel 

egyetlen csomagban, ezzel egy olyan, mindenre ugyanúgy érvényes végrehajtási eszközt 

hoz létre, amely nem elégíti ki az egyes ágazatok egyedi igényeit, és ugyanúgy kezeli a 

fizikai árukat és a digitális szolgáltatásokat; aggódik amiatt, hogy nincsenek definiálva 

egyes olyan kulcsfontosságú fogalmak, amelyeken az ACTA érvényesítési mechanizmusai 

nyugszanak; attól tart, hogy ez jogbizonytalanságot szül az európai vállalatok és különösen 

a kis- és középvállalkozások, a technológia-felhasználók, az onlineplatform- és az 

internetszolgáltatók körében; megjegyzi továbbá, hogy a megállapodás feltételezett 

elsődleges kezdeményezettjei, vagyis a művészi közösségek és a szoftvergyártók rendkívül 

megosztottnak tűnnek e megállapodás lehetőségei és potenciális előnyei tekintetében; 

4. üdvözli a Bizottságnak az európai ipar megerősítésére irányuló törekvését; megállapítja 

ugyanakkor, hogy az ACTA ellentétben állhat egyrészt az Európai Parlament digitális 

menetrendben megfogalmazott célkitűzésével, azaz azzal, hogy Európa élen járjon az 

innováció területén1, másrészt azzal a határozott célkitűzéssel is, mely a 

hálózatsemlegességnek és valamennyi felhasználó online digitális piachoz való 

hozzáférésének ösztönzésére irányul2; 

5. emlékeztet arra, hogy a Bizottság éves vámügyi jelentései bizonyítják, hogy folyamatosan 

emelkedik azon elkobzott áruk száma, amelyeknél felmerül a szellemi tulajdonjogok 

megsértésének gyanúja: 2009-ben 43 500 ilyen eset fordult elő, 2010-ben már közel 

80 0003; elfogadja azonban az azzal kapcsolatos aggályt, hogy a szellemi tulajdonjogok 

megsértésének mértékére vonatkozó adatok hiányosak és szórványosak; támogatja a 

jogalkotási javaslatok érdekében végzett tárgyilagos és független hatásvizsgálatokat; 

6. támogatja azokat a nemzetközi megállapodásokat, amelyek megerősítik a szellemi 

tulajdonjogok tiszteletben tartását, figyelembe véve ennek jelentőségét az Unió gazdasága 

és munkaerőpiaca szempontjából, mivel a legújabb OECD-tanulmányok4 becslése szerint 

                                                 
1 Az Európai Parlament „Új digitális menetrend kialakítása Európa számára: 2015.eu” című 2010. május 5-i 

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

2010-0133&language=EN&ring=A7-2010-0066 
2 Az Európai Parlament 2011. november 17-i állásfoglalása a nyílt internetről és a hálózatsemlegességről 

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

0511+0+DOC+XML+V0//HU). 
3 

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

s/statistics_2010.pdf. 
4 OECD-tanulmány: Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products (A materiális javakkal 

kapcsolatos hamisítás és kalózkodás nagyságrendje) – 2009. novemberi aktualizált változat, 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf. 



 

PE483.518v02-00 4/5 AD\903029HU.doc 

HU 

a nemzetközi kalózkodás és hamisítás évente 150 milliárd euró veszteséget okoz; 

7. hangsúlyozza, hogy védelmezni és biztosítani kell a szabad és nyílt internetet, valamint 

védeni kell a szellemi tulajdonjogokat; kiemeli, hogy nincs ellentmondás a tulajdonjogok 

és az információszabadság között, függetlenül attól, hogy online vagy offline környezetről 

van szó; 

8. úgy véli, hogy előfordulhat, hogy az ACTA-ban foglalt, az alapvető jogoknak az aláírók 

általi védelmére vonatkozó kötelezettségek nem kaptak kellő hangsúlyt; aggódik amiatt, 

hogy az ACTA szövege nem biztosít egészséges egyensúlyt a szellemi tulajdonjog és a 

vállalkozás szabadságának védelme között, a személyes adatok védelméhez való jog és az 

információk fogadásának és közlésének szabadsága között, melyek szükségességét az 

Európai Unió Bírósága egy közelmúltbeli ítéletében1 kimondta; tudomásul veszi a 

hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás adatvédelemre gyakorolt  hatásával 

kapcsolatban az európai adatvédelmi biztos által kifejezett aggályokat, és ezért aggodalmát 

fejezi ki a megállapodás végrehajtásának az Európai Unió Alapjogi Chartája tekintetében 

kifejtett lehetséges hatásai miatt; 

9. emiatt kénytelen arra kérni a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, hogy ne adja 

egyetértését a megállapodáshoz. 

****** 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  

mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy ne adja meg egyetértését. 

                                                 
1 Az Európai Unió Bíróságának a C-360/10. sz. ügyben hozott ítélete, 47. bekezdés, 

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

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