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BEKNOPTE MOTIVERING 

1. is ingenomen met het doel van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak 

(ACTA) zoals vastgesteld door de onderhandelende partijen, te weten het bestrijden van de 

handel in nagemaakte goederen; 

2. is van mening dat de EU-wetgeving inzake het auteursrecht in de informatiemaatschappij 

tot de meest geactualiseerde onderdelen van de wetgeving behoort en volledig in 

overeenstemming is met internationale overeenkomsten inzake auteursrechten; 

3. erkent de bezorgdheid dat ACTA teveel verschillende soorten IER's samenbrengt en 

daarmee een eenvormig handhavingsinstrument is dat niet tegemoet komt aan de 

specifieke behoeften van de verschillende sectoren, en fysieke goederen en digitale 

diensten over één kam scheert; is bezorgd over het gebrek aan definities van 

kernterminologie waarop de handhavingsmechanismen van ACTA is gebaseerd; vreest dat 

dit juridische onzekerheid met zich meebrengt voor Europese bedrijven, en met name voor 

het midden- en kleinbedrijf (MKB), gebruikers van technologie, aanbieders van 

onlineplatformen en internetdiensten; wijst er tevens op dat onder de veronderstelde 

belangrijkste begunstigden van de overeenkomst, de kunstenaarsgemeenschappen en de 

software-ontwikkelars, grote verdeeldheid lijkt te bestaan over de mogelijkheden en de 

mogelijke voordelen van deze overeenkomst; 

4. is verheugd over de ambitie van de Commissie om EU-bedrijfstakken te versterken; merkt 

evenwel op dat de ACTA lijkt in te druisen tegen de ambitie van het EP, zoals verwoord in 

de Digitale Agenda, om Europa het centrum te maken van toonaangevende 

internetinnovatie1, alsook tegen het sterk aanwezige streven om netneutraliteit en de 

toegang tot de online-digitale markt voor alle gebruikers te bevorderen2; 

5. herinnert eraan dat de jaarlijkse douaneverslagen van de Commissie wijzen op een 

consistente toename van het aantal goederen dat wegens vermoede IER-inbreuken in 

beslag wordt genomen: het aantal gevallen is toegenomen van 43 500 in 2009 tot bijna 

80 000 in 20103; onderkent echter de bezorgdheid dat de gegevens met betrekking tot de 

omvang van inbreuken op IER's onvolledig en versnipperd zijn; steunt objectieve en 

onafhankelijke effectbeoordelingen voor wetgevingsvoorstellen; 

6. is voorstander van internationale overeenkomsten die leiden tot versterking van de 

eerbiediging van de intellectuele-eigendomsrechten, gezien het belang hiervan voor de 

economie en de arbeidsmarkt van de EU, aangezien in recente onderzoeken van de 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over een nieuwe digitale agenda voor 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 Resolutie van het Europees Parlement van 17 november 2011 over het open internet en netneutraliteit in 

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. 
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OESO1 wordt geschat dat internationale piraterij en namaak verantwoordelijk zijn voor 

circa 150 miljard EUR per jaar; 

7. benadrukt de noodzaak om een vrij en open internet te verdedigen en te waarborgen, en 

intellectuele-eigendomsrechten te beschermen; onderstreept dat eigendomsrechten en de 

vrijheid van informatie, hetzij online, hetzij offline, niet met elkaar in strijd zijn; 

8. is van oordeel dat de verplichtingen in ACTA voor de ondertekenaars om grondrechten te 

beschermen mogelijk onvoldoende worden benadrukt; is bezorgd dat de tekst van de 

ACTA geen redelijk evenwicht waarborgt tussen het intellectuele eigendomsrecht en de 

vrijheid om zaken te doen, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid 

om informatie te ontvangen of te verstrekken, het vereiste waarover het Europees Hof van 

Justitie onlangs uitspraak heeft gedaan2; wijst op de bezorgdheid die de Europees 

Toezichthouder voor gegevensbescherming tot uitdrukking heeft gebracht over de 

gevolgen van de ACTA voor gegevensbescherming en maakt zich in het verlengde daarvan 

zorgen over de mogelijke gevolgen van de tenuitvoerlegging van de ACTA voor het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; 

9. voelt zich derhalve ertoe gedwongen de Commissie internationale handel te verzoeken haar 

goedkeuring aan de overeenkomst te onthouden. 

****** 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te weigeren. 

                                                 
1 OESO-onderzoek: Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products: een update, november 2009 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf. 
2 Zaak C-360/10 van het Europees Hof van Justitie, paragraaf 47 

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

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

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=291042
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=291042
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