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1 Introduktion 

De senaste årtiondena har sett en omfattande utveckling inom många olika tekniska fält. För 

den som har ett juridiskt perspektiv har denna utveckling inneburit inte bara stora fördelar 

inom utredningsmöjligheter, bevisföring med mera utan även nya utmaningar. Framförallt så 

har immaterialrätt fått stor uppmärksamhet av inte enbart jurister och branschmänniskor, även 

inom media och bland allmänheten så har det funnits ett stort intresse för detta. I samband 

med att Internet har gjort det lättare att dela med sig av information över i stort sett hela 

världen så har även möjligheten att sprida olika typer av skyddat material ökat och vikten av 

reglering på området har då i sin tur ökat.
1
 Den stora frågan är givetvis hur regleringen av 

immaterialrätten skall utformas, vilken värdegrund den bör vila på, vilka grundsatser den bör 

innehålla och så vidare. Som det kommer att visa sig i detta arbete så finns det i idag en 

intressekonflikt mellan de som vill se ett starkt och stabilt skydd för immateriella rättigheter 

och de som hellre ser en större frihet vad gäller spridning av information och att dela 

immateriellt skapande. Dessa frågor ökar givetvis i intresse och komplexitet när man lyfter 

upp skyddsbehovet till en internationell nivå för att försöka enas om effektiva 

regleringsmetoder. Med tanke på alla de varierade rättssystem som återfinns världen över kan 

man fråga sig om det överhuvudtaget kan vara möjligt att hitta tillräckligt många 

gemensamma punkter för ett enat åtagande. 

I detta arbete kommer ett av de mest omdiskuterade och kontroversiella förslagen till 

internationell reglering att analyseras med utgångspunkt i ett antal frågeställningar som 

närmare kommer att beskrivas nedan. Det förslag som avses är the The Anti-Counterfeiting 

Trade Agreement, eller ACTA.
2
 Genom en kombination av sekretess under förhandlingarna, 

                                                      
1 Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, s 29 ff 

2 EU-rådet, The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, 23/8 2011 (20/6 2013), 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st12/st12196.en11.pdf 
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vitspännande regleringar och ren desinformation så väckte ACTA redan vid de första officiella 

förhandlingarna 2008 stor uppmärksamhet inom alla berörda kretsar. Det kan sägas finnas 

flera olika ”läger”, med olika intressen, i debatten kring ACTA och om immaterialrätt i stort: 

upphovsmän till olika verk, övriga rättighetshavare, stater med ekonomiska och samhälleliga 

intressen, organisationer för informationsfrihet för att nämna några. 

Det finns alltså ett betydande intresse i att analysera hur ACTA växte fram som ett 

internationellt avtal, dess utformning och hur avtalet togs emot av dem som skulle komma att 

påverkas av avtalet. Med en sådan analys kan vi inte enbart få en större förståelse för varför 

ACTA kom att utformas som det gjorde men även få inblickar i hur framtiden på området för 

likande avtal eller regleringar kan komma att se ut. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Detta arbete kan sägas ha två huvudsyften: dels att beskriva ACTA:s tillkomst, dels att försöka 

att säga något om ACTA:s framtid och hur det kan komma att påverka den immaterialrättsliga 

utvecklingen i framtiden. Kontroverserna kring ACTA:s tillkomst och innehåll är många: 

öppenhet kontra sekretess och inverkan på informationsfrihet/personlig integritet utgör några 

av de mer intressanta. Ett närmare studium av dessa konflikter kommer att utgöra en viktig 

del av uppsatsen. Vilka olika argument och synpunkter fanns det kring ACTA:s innehåll och 

tänkbara effekter, hur gjordes intresseavvägningar med mera. Frågor av detta slag kommer att 

uppta huvuddelen av uppsatsen. En genomgång av detta slag är nödvändig för att kunna ta sig 

vidare till det andra huvudsyftet, nämligen att med ACTA:s historia i åtanke försöka ”skåda in 

i framtiden” vad gäller framtiden för avtal och samarbeten av detta slag. Ämnet är ständigt 

under utveckling och med de betydande ekonomiska och samhällsmässiga intressen som står 

på spel så är immaterialrättens framtid en fråga som förtjänar uppmärksamhet.
3
 

Vad gäller tidsperspektivet i uppsatsen så kommer fokus att ligga från den tidpunkt då ATCA 

först börjades arbetas fram, ca 2006, fram till och med 2012, tiden för EU:s slutgiltiga beslut 

                                                      
3 Se till exempel Levins kommentar om immateriella rättigheter som ”[…]en hörnsten i EU:s ekonomi och en 

viktig drivkraft för fortsatt tillväxt”, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 29 
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rörande ACTA:s framtid i unionen. Viss förhistoria till ATCA, till exempel immaterialrättens 

historia i WIPO kommer, tillsammans med den nuvarande situationen för avtalet, att tas upp 

där det är relevant i syfte att ge ytterligare förståelse för ATCA som fenomen. 

Som antytts ovan så är immaterialrätt ett invecklat rättsområde, komplicerat ytterligare när ett 

omfattande tekniskt medium som internet kommer in i bilden. Det är bland annat av denna 

anledning som det är nödvändigt att göra vissa avgränsningar i denna uppsats. För det första 

så kommer grunden till framställningen att begränsa sig till just ACTA-avtalet, detta för att 

kunna ge det omfattande materialet den plats det förtjänar. För det andra så kommer jag att 

begränsa mig till immateriella aspekter av avtalet. Till sist så kommer fokus att ligga på EU:s 

relation till ACTA, i den mån någon nation står i centrum. 

Under arbetet så visade det sig att det kunde ha varit intressant att se närmare på hur ACTA 

kommit att påverka styrkan i de straff som används vid immaterialrättsliga intrång men detta 

område skulle kunna utgöra en uppsats i sig och arbetet fokuserar på de två ovanstående 

områdena. Två av de mest omdiskuterade förslagen nämns dock i avsnitt 4.2.3. 

1.3 Metod och material 

Eftersom syftet med arbetet är att undersöka ACTA:s tillkomst och de fortsatta diskussionerna 

kring avtalet så kommer uppsatsen främst att utgå från en studie av ACTA och dess 

förarbeten, kompletterat med övriga källor av vikt som till exempellitteratur och praxis i den 

mån det är nödvändigt. För att kunna svara på frågor om hur olika intressegrupper relaterar till 

ACTA och deras argument för och emot avtalet så är det även nödvändigt att komplettera de 

mer traditionella rättskällorna ovan med material som just ger uttryck för sådana åsikter eller 

argument. Detta material utgörs av artiklar, litteratur, uttalanden och material från både 

officiella källor som WIPO och EU samt andra inlägg från andra intresserade grupper. 

Vad gäller ATCA:s avtalstext så ämnar jag inte att systematiskt gå igenom varje artikel i detalj 

utan fokus kommer att ligga på de artiklar så berör de frågor som är av intresse för uppsatsen 

ämne. Dessa områden utgörs, som sagts ovan, främst av ATCA:s inverkan på flödet av fri 

information och den personliga integriteten. Artikel 27 är av särskilt intresse då den rör 
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ACTA:s reglering av immaterialrätt i den digitala miljön, något som fick stor uppmärksamhet 

då information om avtalets innehåll började nå ut till omvärlden. 

Den huvudsakliga metoden som används uppsatsen igenom är att försöka placera ACTA i ett 

vidare sammanhang, både ur ett rättsligt och historiskt perspektiv. Genom att presentera en 

bakgrund mot vilken ACTA kan sägas ha växt fram så är syftet att visa den väg som ACTA 

kan sägas ha vandrat för att slutligen nå den situation som råder idag. Detta kan sammanfattas 

som ett försök att kontextualisera ACTA för att i slutet av uppsatsen kunna diskutera vad 

avtalet kan tänkas innebära för framtiden på det immaterialrättsliga området. 

Jag kommer i denna framställning av ACTA att utgår från den engelska versionen av texten då 

detta språk delas av flera av de centrala staterna som framtagit och senare signerat ACTA 

(USA, Kanada och Australien). 

1.4 Disposition 

Inledningsvis så ämnar jag presentera ACTA:s bakgrund och dess föreskrifter i närmare detalj 

i den mån de är relaterade till huvudsyftet. 

I de två första delarna av uppsatsen presenteras historien och bakgrunden till ACTA och de 

föreskrifter som är mest aktuella för arbetet. I avsnitt 4 redogör jag för de intressekonflikter i 

ACTA som är mest intressanta ur ett juridiskt perspektiv genom att presentera argument, fakta 

och åtföljande diskussion. Dessa områden utgörs av ACTA:s inverkan på den personliga 

integriteten, informationsfriheten och hemlighetsmakeriet kring förhandlingarna. Därefter 

kommer jag att i avsnitt 5 att diskutera framtiden för ACTA och liknande samarbeten och 

avtal. Avslutningsvis i del 6 så sammanfattas arbetet och avslutande synpunkter presenteras. 

2. ATCA:s historia och bakgrund 

Det har tidigare funnits och finns än idag en stor samling av olika lagar, konventioner, avtal 

och organisationer av många skilda slag som reglerar upphovsrätten och andra immateriella 

värden som till exempel patent, varumärken och mönster. Ändå sedan medeltiden och dess 
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tidiga system med privilegier för boktryckning till de numera välkända Paris (PK)
4
- och 

Bernkonventionerna (BK)
5
 från 1883 och 1886 så har människor försökt att skydda det de har 

skapat, oavsett vilken form deras skapelser har antagit (PK reglerar skyddet för varumärken, 

patent och mönster, BK reglerar skyddet för upphovsrätt).
6
 För att förstå ACTA så är det 

nödvändigt att se närmare på hur avtalet passar in i immaterialrättens historia och hur det 

hänger samman med andra konstruktioner av liknande slag. 

BK bereder grundläggande skydd för immateriella rättigheter. Med i nuläget 166 anslutna 

parter
7
 så ger BK ett grundläggande skydd för immaterialrätt medlemsstaterna emellan och 

ställer krav på sådant som avsaknad av formell registrering för att åtnjuta rättigheterna i 

konventionen, artikel 5.2, och en minimumtid för skydd, artikel 7.1. 

En annan stor aktör på området är The World Trading Organization (WTO), som framförallt 

genom The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
8
 

från 1994 utövar inflytande på den internationella immaterialrätten. TRIPS kan sägas bygga 

vidare på det skydd som BK ger upphovsmän av olika slag men med ännu större fokus på 

immaterialrättsliga frågor. Två av de viktigaste principerna i TRIPS är principen om nationell 

behandling (artikel 3) och mest gynnad nation (artikel 4). Nationell behandling innebär att en 

nation måste ge samma immaterialrättsliga skydd till andra medlemmars medborgare som till 

                                                      
4 WIPO, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 20/3 (28/6 2013), 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=287556 

5 WIPO, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 28/9 (28/6 2013), 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283693  

6 Levin, Lärobk i immaterialrätt, s 26 f f 

7 WIPO, Contracting parties, 16/4 2013 (16/4 2013), 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 

8 WTO, Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, 27/8 2002 (28/5 2013), 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf 
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nationens egna medborgare
9
, mest gynnad nation innebär att varje fördel som ges av en nation 

till en annan nations medborgare måste ges till medborgarna i alla andra nationer
10

. En annan 

viktig aspekt av TRIPS är att eftersom överenskommelsen administreras av WTO så finns 

möjligheten att en nation kan komma att ställas inför ett panelförfarande om den inte 

uppfyller sina obligationer. Detta kan leda till olika former av sanktioner, vanligtvis någon typ 

av handelssanktioner.
11

 Detta överliggande ”hot” om att dras inför en panel med efterföljande 

sanktioner är något som innebär att TRIPS generellt sett sätter större press på sina medlemmar 

att följa reglerna i jämförelse med andra likvärdiga organisationer och överenskommelser. 

TRIPS grundades till viss del i missnöje hos flera industriländer, främst däribland USA, med 

effektiviteten i de immaterialrättsliga skydd som fanns tillgängliga vid tiden för TRIPS 

skapande.
12

 

Sedan BK grundades år 1886 (senast reviderad 1971)
13

 så har det fram tills idag skett en hel 

del uppdatering och förklaringar för att konventionens artiklar skall kunna fungera i en värld 

med allt snabbare teknikutveckling, ett sådant exempel är WIPO Copyright Treaty (WCT) 

som tillkom 1996.
14

 WIPO (World Intellectual Property Organization) är det FN-organ som 

bland annat administrerar BK och dess många tillägg och förtydliganden. WIPO och WCT 

förtjänar särskild uppmärksamhet då de båda har bidragit till att vissa nationer och intressen 

                                                      
9 Ibid 

10 Ibid 

11 WTO, Understanding the WTO: Settling Disputes, 19/10 2011 (28/5 2013), 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm 

12 Levin, Lärobk i immaterialrätt, s 50 

13 WIPO, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 28/9 (28/6 2013), 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283693 

14 WIPO, WIPO Copyright Treaty, 20/12 1996 (20/6 2013), 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/wct/pdf/trtdocs_wo033.pdf 
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har sett grundandet av ACTA som en nödvändighet därför att avtalet på flera punkter inte har 

ansetts ge tillräckligt skydd. 

2.1 WIPO och WCT 

Medlemskap i WIPO är öppet för stater som är medlemmar i antingen BK eller PK, FN eller 

något av FN:s fackorgan eller alternativt stater som bjuds in av WIPO:s generalförsamling.
15

 

Idag uppgår medlemsantalet till 186 stater vilket inte lämnar många stater utanför 

organisationen.
16

 

WIPO:s roll som internationell organisation kan sammanfattas i relativt enkla termer: 

1. WIPO administrerar 25 internationella avtal
17

 på immaterialrättsområdet.  

2. WIPO främjar och stödjer utvecklingen av immaterialrättslig lagstiftning i 

utvecklingsländer 

3. WIPO utgör ett forum för diskussion och utveckling av policy med målet att utsträcka 

regleringen av immateriella rättigheter utöver minimikraven i TRIPS-avtalet.
18

 

Nio så kallade Strategic Goals utgör även en hörnsten i arbetet med att främja internationell 

verksamhet på de områden som WIPO intresserar sig för. Relevanta för ämnet i denna uppsats 

är mål som ”Coordination and Development of Global IP Infrastructure”
 
och ”International 

Cooperation on Building Respect for IP”.
19

 

                                                      
15 WIPO, Member States, 30/11 2012 (14/5 2013), http://www.wipo.int/members/en/ 

16 Ibid 

17 WIPO, WIPO-Administered Treaties,1/2 2013 (14/5 2013), http://www.wipo.int/treaties/en/  

18 May, C, The World Intellectual Property Organization, s 13 

19 WIPO, WIPO's Strategic Goals, 15/3 2012 (14/5 2013), http://www.wipo.int/about-wipo/en/goals.html 
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2.1.1 Grundandet av en internationell organisation 

I och med att immaterialrätt växte fram som ett allt större ekonomiskt och politiskt intresse så 

har behovet av organiserat och internationellt samarbete på området bara ökat.
20

 Trots att allt 

mer internationellt samarbete kommit att genomföras under WTO:s flag snarare än under 

WIPO:s så har organisationen lyckats bevara sin status som ett viktigt forum för att förhandla 

om immateriella rättigheter.
21

 

Trots att WIPO formellt grundades först 1970 så sträcker sig idén om internationellt 

samarbete om immaterialrätt längre tillbaka än så, till den konferens som antog PK 1883 och 

där den union av nationer som senare skulle komma att bli WIPO grundades.
22

 1893 bildades 

ett gemensamt sekretariat för konventionerna i Schweiz, Bureaux Internationaux réunis pour 

la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).
23

 Vid Stockholmskonferensen 1967 

beslutades att starta en internationell organisation för att överta BIRPI:s uppgifter och 1970 

bildades WIPO. 1974 blev WIPO ett av FN:s fackorgan.
24

 Formell status som ett FN-organ 

kom att innebära många fördelar för WIPO: tillgång till FN:s omfattande ekonomiska 

resurser, fler medlemmar med mera.
25

 I sin tur så blev WIPO såsom ett FN-organ skyldig till 

att främja FN:s allmänna agenda för utveckling av sina medlemsländer, något som senare 

skulle komma att leda till spänningar mellan olika grupper av nationer inom WIPO.
26

 

                                                      
20 May, s 1 

21 A a, s 3 

22 A a, s 17 

23 A a, s 19 

24 WIPO, Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property Organization, 29/5 2009 

(14/5 2013), http://www.wipo.int/treaties/en/agreement/index.html 

25 May, s 24 f 

26 A a, s 25 f f 



Erik Nikula 

Juridiska institutionen 

Examensarbete 30HP 

 

15 

 

2.1.2 Intressekonflikter inom WIPO 

I och med att synen på immateriella rättigheter allt mer kom att inkludera ett 

utvecklingsperspektiv
27

 så verkar det oundvikligt att stater med sådana intressen skulle 

komma i konflikt med mer ”utvecklade” stater med intressen som drog i andra riktningar. De 

krafter som försöker påverka WIPO:s policy och framtid exemplifieras ofta av USA, Japan 

och EU i kontrast till olika stater med lägre men ändå varierande utvecklingsnivåer.
28

 Något 

som bidrar till den obalans mellan industriländer och utvecklingsänder som kan sägas råda i 

WIPO är det faktum att man länge enbart ansåg sig som en teknisk organisation utan inslag av 

politiska värderingar.
29

 Utvecklingsländer i till exempel Afrika har kunnat sända 

representation med goda tekniska kunskaper till WIPO:s överläggningar men dessa 

representanter har inte alltid det politiska kunnande och inflytande som krävs för att påverka 

den allmänna policyn inom organisationen.
30 

WIPO:s mål att harmonisera immaterialrättslig 

lagstiftning mellan sina medlemsstater har kommit att möta allt mer kritik, både från några av 

medlemsstaterna och från andra grupper som har ett intresse i denna typ av frågor.
31

 

När Argentina och Brasilien 2004 informellt började diskutera vad de kallade en Devolpment 

Agenda for the WIPO så lades grunden för en förändring av vilken typ av frågor WIPO skulle 

arbeta med och vad organisationens fokus skulle vara.
32

 De två staterna hävdade att WIPO:s 

centrala målsättning, att främja immaterialrättsligt skydd, inte kunde vara förenligt med FN:s 

övergripande mål att främja utvecklingen i medlemsstaterna. När WIPO nu utgjorde ett av 

FN:s organ så krävdes det enligt representanterna att WIPO:s övergripande målsättning, fokus 

                                                      
27 Blakeney, M, Intellectual Property Enforcement A Commentary on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

(ACTA), s 52 

28 May, s 89 

29 A a, s 74 

30 Ibid 

31 A a, s 75 

32 A a, s 76 
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och arbetssätt förändrades till fördel för de mindre utvecklade av medlemsstaterna. Argentina 

och Brasilien fick snabbt stöd av flera andra utvecklingsländer: Bolivia, Dominikanska 

Republiken, Ecuador, Egypten, Iran, Kenya, Sierra Leone, Sydafrika, Tanzania och 

Venezuela.
33

 Även andra stater uttalade sig till stöd för den förslagna agendan, till exempel så 

hävdade Indien att den förslagna agendan skulle ”[...]contribute towards integrating the 

development dimension into all areas of WIPO's work and activities.”
34

. Även sk NGOs (non-

governmental ogranization) och akademiker från många olika fält framlade sitt stöd i den då 

nyligen undertecknade Geneva Declartion on the Future of the WIPO, där man skriver att 

”Humanity faces a global crisis in the governance of knowledge, technology and culture. The 

crisis is manifest in many ways.”.
35

 En av dessa manifestationer sägs vara ”Technological 

measures designed to enforce intellectual property rights in digital environments threaten core 

exceptions in copyright laws for disabled persons, libraries, educators, authors and consumers, 

and undermine privacy and freedom”
36

 Dessa farhågor kommer vi att återkomma till när 

själva ACTA-avtalet diskuteras, men det är intressant att notera att denna typ av argument har 

använts långt tidigare i liknande sammanhang. 

Kanske inte överraskande såg många av de mer utvecklade medlemmarna i WIPO agendan 

som alltför omfattande i vad den ville åstadkomma och ville hellre fokusera på smalare frågor 

som teknisk assistans till utvecklingsländerna.
37

 En av de starkaste motståndarna till förslaget 

var USA som hävdade att ”[the proposal]appeared to be premised on the misconception that 

strong intellectual property protection might be detrimental to global development goals and 

                                                      
33 Ibid 

34 India, Statement by Debabrata Saha, Deputy Permanent Representative of India, 1/10 2004 (15/5 2013), 

http://www.cptech.org/ip/wipo/india10012004.html 

35 Geneva Declaration on the Future of the WIPO, 7/10 2011 (15/5 2013), 

http://www.cptech.org/ip/wipo/futureofwipodeclaration.pdf, s 1 

36 Ibid 

37 May, s 77 
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that WIPO had disregarded development concerns”.
38 

USA föreslog en alternativ lösning där 

man istället fokuserade på att förbättra redan existerande program för teknisk assistans men 

hävdade att en omfattande omorientering av WIPO inte var nödvändig då organisationen 

redan var kapabel att fullfölja de mål som utvecklingsagendan ställde upp.
39

 

Industriorganisationer med intressen i immaterialrätt var i likhet med USA och andra 

utvecklade länder inte intresserade av ett fokus på utveckling, vissa representanter hävdade till 

och med att de snarare var intresserade av motsatsen.
40

 

Efter mycket diskussioner inom WIPO gällande agendan så enades medlemmarna slutligen 

formellt 2007 om att anta vad man kallade 45 rekommendationer för utveckling vilka skulle 

användas för vägleda WIPO:s arbete i framtiden.
41

 Dessa rekommendationer rör sådant som 

teknisk assistans, teknologiöverföring och att sätta normer.
42

 

Det är med denna bakgrund svårt att säga att det inte finns ett visst mått av konflikt inom 

WIPO om vilka typer av frågor som organisationen skall fokusera på och hur pass neutral till 

politiska intressen WIPO faktiskt är. Konflikter av detta slag är, som kommer att tas upp i 

avsnitt 2.2, en av anledningarna till att alternativa samarbetsformer och avtal som ACTA har 

blivit mer och mer intressanta för rättighetshavare och nationer med intresse av att skydda 

sina immaterialrättsliga intressen. 

                                                      
38 Musungu, S, A review of the Outcomes of WIPO Discussions on the Development Agenda Proposal, Bridges 

8-9, Oktober 2004 s 21 

39 May, s 78 f 

40 New, W, Industry Concerned About Development Agenda At WIPO, 4/11 2005 (17/5 2013), http://www.ip-

watch.org/2005/11/04/industry-concerned-about-development-agenda-at-wipo/ 

41 WIPO, WIPO Development Agenda: Background (2004-2007), 13/8 2009 (17/5 2013, 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/background.html 

42 WIPO, The 45 Adopted Recommendations under the WIPO Development Agenda, 6/8 2009 (17/5 2013), 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html 
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2.1.3 WIPO Copyright Treaty 

Behovet av att uppdatera det immaterialrättsliga skyddet i takt med att ny teknik utvecklats 

ökat allt mer den senaste tiden. Den så kallade digitala världen erbjuder många nya 

utmaningar för både rättighetshavare och lagstiftare.
43 

Därför inleddes en uppdatering av 

TRIPS reglering av immaterialrätt initierad av USA efter påtryckningar från landets 

upphovsrättsbaserade industrier, framförallt film- och musikindustrin. Återigen så visar sig 

alltså USA ha ett stort inflytande och intresse i immaterialrättsfrågor.
44

 Arbetet ledde till ett 

nytt fördrag om upphovsrätt, WIPO Copyright Treaty (WCT). Fördraget togs fram under en 

gemensam konferens 1996 men det var först 2002 som det formellt trädde i kraft.
45

 WCT 

utökade skyddet för upphovsrätt till att även klart gälla datorprogram och databaser (artikel 4 

och 5) samt ger exklusiv rätt till upphovsmän vad gäller spridning, uthyrning och överföring 

av verk (artikel 6, 7 och 8).
46

 Fördraget introducerade även konceptet om digital rights 

management (DRM) till den internationella regleringen av immaterialrätten.
47

 DRM är ett 

samlingsnamn för teknik som utgör ett försök från rättighetshavaren att kontrollera 

spridningen och hanteringen av en digital produkt, till exempel en sång köpt genom 

musiktjänsten Itunes. DRM introducerades genom att kräva att avtalets parter införde 

effektiva medel mot otillåten ändring av DRM (artikel 12).
48

 Vidare så introducerades 

principen om otillåtet kringgående av tekniska åtgärder vilka används av upphovsmän för att 

                                                      
43 Levin, M, A Balanced Approach on Online Enforcement of Copyright (publicerad i Copyright in A Borderless 

Online Enivorment),, s 135 

44 May, s 66 

45 WIPO, Summary of the WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996), 15/2 2012 (19/5 2013), 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/summary_wct.html, s 2 ff 

46 WIPO, WIPO Copyright Treaty, 20/12 1996 (19/5 2013), 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/wct/pdf/trtdocs_wo033.pdf 

47 May, s 66 

48 WIPO, WIPO Copyright Treaty 
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förhindra otillåten användning deras verk (artikel 11).
49

 Sammanlagt så bidrog dessa nya 

regleringar till att tydliggöra reglerna om spridning av verk, upphovsmannen fick exklusiv rätt 

både till att sprida och till att förhindra spridning av sina verk.
50

 WCT:s principer om DRM 

och tekniska åtgärder återkommer senare i ACTA där de utgör viktiga regleringar. WCT har i 

nuläget 90 anslutna parter och är öppet för medlemmar från både WIPO och EU.
51

 

2.2 Förhandlingarna om ACTA 

Som nu har påvisats i de tidigare avsnitten så har det före ACTA:s tillkomst funnits en stor 

mängd olika former av samarbeten på det immaterialrättsliga området. Många av dessa 

samarbeten har drivits på av industriländer som har ansett sig behöva skydda sina egna 

intressen i en industri och på rättsområde som blir allt mer relevant. Enligt förespråkare för 

ökad reglering så förloras omfattande värden för dessa industrier på grund av 

immaterialrättsliga intrång, uppskattat till ca 5-7 procent av världshandeln.
52

 Den 

mostridande bilden är den som många av ACTA:s motståndare vill hävda: det är visserligen 

viktigt med skydd för skapande men det bör inte tillåtas att gå för långt då det då kan hota den 

personliga integriteten och det fria flödet av information. 

2.2.1 Immaterialrätt under GATT-förhandlingarna 

När handeln med piratkopierade varor av olika slag blev allt mer omfattande på 1970-talet så 

började grupper inom olika industrier att se sig om efter ett alternativt forum för att förstärka 

skyddet för sina immateriella rättigheter.
53

 1978 inleddes överläggningar och fyra 

huvudsakliga alternativ för multilaterala förhandlingar på området utpekades: the 

                                                      
49 A a 

50 May, s 67 

51 WIPO, WIPO-Administered Treaties: Contracting Parties > WIPO Copyright Treaty (Total Contracting Parties : 

90), 8/5 2013 (19/5 2013), http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16 

52 OECD, The Economic Impact of Counterfeiting, OECD 1998, s 23 

53 Blakeney, s 27 
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Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Customs 

Co.operation Council (CCC), WIPO och the General Agreement on Tariff and Trade 

(GATT).
54

 Alla alternativ förutom GATT ansågs inte kapabla att genomföra de förändringar 

som industrin önskade, WIPO avfärdades till exempel med hänvisning till den konflikt om 

WIPO:s framtida roll som fanns mellan mer och mindre utvecklade länder.
55

 Ett samarbete 

mellan USA, Kanada, Europeiska gemenskaperna (EG) och Japan ledde 1978 till ett förslag 

till en överenskommelse avsedd att motverka förfalskade varor genom förstärkta 

gränskontroller. Mycket av det språk och de mekanismer som användes i detta förslag skulle 

senare komma att ingå i TRIPS flera år senare.
56

 De stater som var involverade med detta 

arbete skulle senare vara några av de mest drivande krafterna bakom ACTA. 

GATT utgjorde resultatet av flera omfattande förhandlingar om internationell handel mellan 

1947 och 2001 vars viktigaste slutprodukt var bildandet av WTO.
57

 När förhandlingarna om 

GATT nådde den så kallade Uruguay-rundan 1986 så hade press både från industrier och 

nationer som USA och EG lett till en ökad vilja bland de förhandlande nationerna att diskutera 

även immaterialrättsliga aspekter av internationell handel. Men det fanns motstridande 

intressen, Brasilien med stöd av nationer som Indien, Argentina och Kuba hävdade att arbete 

för att förhindra immaterialrättsintrång skulle äga rum i WIPO.
58

 I likhet med arbetet för en 

utvecklingsagenda i WIPO så går det här att identifiera olika grupperingar av mer respektive 

mindre utvecklade nationer när frågor om immaterialrättslig reglering diskuteras. Efter år av 

förhandlingar så hade 1990 fem förslag till reglering tagits fram, fyra av dem från 

                                                      
54 A a, s 28 

55 Ibid 

56 A a, 29 

57 WTO, Legal texts: the WTO agreements, 7/7 2011 (28/6 2013), 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm 

58 Preparatory Committee, PREP.COM (86) SR/3, 11/4 1986 (20/5 2013), 

http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91200122.pdf, p 24 och 36 
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industriländer (EC, Japan, Schweiz och USA) och ett förslag från 13 utvecklingsländer 

(Brasilien, Argentina, Kina, Egypten med flera).
59

 USA:s starka inflytande i dessa 

förhandlingar var inte enbart en konsekvens av makt på det ekonomiska, politiska och militära 

planet utan även av förmågan och drivkraften att påverka internationella överenskommelser 

genom att utgå från sin egen nationella immaterialrättsliga lagstiftning. Genom sitt inflytande 

så påverkade USA alla överenskommelser som landet deltog i för att i så stor mån som 

möjligt efterlikna landets egna regleringar.
60

 Denna typ av inflytande baserad på hot om 

ekonomiska sanktioner för ”problemländer” var en strategi som skulle komma att återkomma 

under förhandlingarna av ACTA. 

När den slutgiltiga formen av TRIPS-avtalet slutligen fastslogs 1994 och trädde i kraft 1995
61

 

så bar överenskommelsen stora likheter med USA:s slutgiltiga utkast.
62

 Det var dock enbart 

artikel 61 som krävde att medlemsstaterna skulle införa straffrättslig reglering i fall av 

avsiktliga immaterialrättsintrång på en kommersiell skala.
63

 Denna artikel visade sig dock 

vara allt för vag för att vara till någon större nytta för nationer som ville inkorporera 

straffrättsliga sanktioner.
64

 Denna svaghet vad gäller straffrättsliga aspekter skulle visa sig 

central vid skapandet av ACTA. 

2.2.2 ACTA: ett avtal växer fram 

Efter att skiftet från WIPO till WTO och TRIPS inte hade lett till de förändringar som de 

drivande nationerna hade hoppats på så inleddes jakten på ett nytt alternativ för att effektivt 

                                                      
59 Blakeney, s 33 

60 A a, s 34 f 

61 WTO, Overview: the TRIPS Agreement, 7/5 2012 (20/5 2013), 

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm 

62 Blakeney, s 38 

63 WTO, Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights 

64 Blakeney, s 39 
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förhindra de stora förluster som immaterialrättsliga intrång ansågs innebära. Många av de 

förslag som lades fram i WTO för att förändra TRIPS hade hindrats på grund av 

skiljaktigheter med nationer som Brasilien, Argentina, Indien och Kina som hävdade att 

problemet med att genomdriva obligationerna under TRIPS inte kunde utgöra en permanent 

del av organisationens agenda.
65

 Dessa nationer skulle senare även motsätta sig ACTA, vilket 

de såg som en TRIPS-plus expandering utanför alla medlemmars kontroll. Med TRIPS-plus 

avsågs separata överenskommelser som bidrar till att utvidga den immaterialrättsliga 

regleringen som TRIPS redan etablerat. Men det faktum att det varit i stort sett omöjligt att 

driva igenom någon konkret förändring i något internationellt forum var, som tidigare nämnts, 

en av grunderna till ACTA:s skapande.
66

 

Officiellt så tillkännagav 2007 flera stater, däribland främst USA, planerna på bildandet av ett 

internationellt avtal på det immaterialrättsliga området.
67

 Likande tillkännagivanden gjordes 

även av EU, Japan, Sydkorea, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz och Kanada.
68

 

ACTA omgavs tidigt av sekretess vad gällde förhandlingarna, något som beskrivs vidare i 

avsnitt 4.1. Inte förrän nästan tre år senare, 2010, så blev ett utkast till avtalet tillgängligt för 

allmänheten.
69

 Den första formella förhandlingsrundan ägde rum i Genève 2008 och leddes 

av the United States Trade Representative (USTR). Förhandlingarna under denna runda 

fokuserade i huvudsak på gränsåtgärder, som till exempel tullsamarbete.
70

 Efter denna 

                                                      
65 A a, s 44 f 

66 Yu, P.k, Six Secret (and now Open) Fears of ACTA, SMU Law Review vol. 64, 14/6 2010 (20/5 2013), 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1624813, s 992 f 

67 United States Trade Representative (USTR), Ambassador Schwab Announces U.S. Will Seek New Trade 

Agreement to Fight Fakes, 23/10 2007 (20/5 2013), http://www.ustr.gov/ambassador-schwab-announces-

us-will-seek-new-trade-agreement-fight-fakes 

68 Blakeney, s 56 

69 A a, s 57 

70 Ibid 
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inledande runda så följde ytterligare tio, vilka ofta var fokuserade på en viss aspekt av det 

framtida ACTA (till exempel så fokuserade fjärde rundan på internetrelaterade frågor).
71

 Efter 

den elfte och avslutande rundan av förhandlingar i Tokyo 2010 så signerade medlemsstaterna 

den första oktober 2011 den slutgiltiga versionen av avtalet.
72 

De parter som signerade detta 

slutgiltiga dokument var USA, Australien, Kanada, Japan, Marocko, Nya Zeeland, Singapore 

och Sydkorea.
73

 Vid signeringsceremonin så deltog även representanter från andra stora 

parter som deltagit i tillkomsten av ACTA: EU, Mexiko och Schweiz. De bekräftade vid 

ceremonin sitt stöd för avtalet och deras avsikt att själva underteckna avtalet så fort som det 

var möjligt.
74

 

Efter detta löfte om signering så började dock sprickor att visa sig i samarbetet mellan 

medlemsstaterna. Representanter för EU och 22 medlemsstater
75

 signerade visserligen avtalet 

den 26 januari 2012 men de övriga fem medlemmarna
76

 avstod från att signera tills det att 

deras nationella processer inför signering var avklarade.
77

 Mexiko signerade avtalet den 12 

                                                      
71 A a, s 58 ff 

72 Se Blakeney, s 61 och USTR, Partners Sign Groundbreaking Anti-Counterfeiting Trade Agreement, 1/10 2011 

(20/5 2013), http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2011/october/partners-sign-

groundbreaking-anti-counterfeiting-t 

73 Blakeney, s 62 

74 USTR, Joint Press Statement of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement Negotiating Parties, 1/10 

2011(21/5 2013), http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2011/october/joint-press-

statement-anti-counterfeiting-trade-ag 

75 EU, Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Irland, Italien, 

Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige och 

Storbritannien 

76 Cypern, Estland, Tyskland, Nederländerna och Slovakien 

77 Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA), Signing Ceremony of the EU for the Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement (ACTA) (Outline), 26/1 2012 (21/5 2013), 

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/acta1201.html 
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juli samma år.
78 

Denna process gick dock ej utan hinder, en grupp i landets senat arbetade 

starkt för att förhindra signeringen då de hävdade att förhandlingarna kring ACTA saknade 

transparens och att en större spridning av grupper borde ha fått deltaga.
79

 Det bör här 

tilläggas att förhandlingsparterna just på grund av anklagelser om brist på transparens i de 

senare förhandlingsrundorna valde att hålla möten med representanter från civilsamhället och 

näringslivet vid den nionde rundan i Luzern 2010 och den avslutande rundan i Tokyo 2010.
80

 

Schweiz signatur fördröjdes även den under en längre tid och 2012 så meddelande staten att 

den avstod från att signera ACTA medan man väntade på att se hur EU och de medlemmar 

som inte signerat fortsatte med sina egna processer.
81

 Efter en lovande start så verkar det 

alltså som att ACTA började tappa fotfäste när fler och fler stater började ifrågasätta avtalet, 

både dess faktiska innehåll och den bakomliggande processen. 

I dagsläget så är Japan fortfarande den enda av de signerande medlemsstaterna som har 

ratificerat avtalet, vilket innebär att det fortfarande krävs ytterligare fem ratifikationer för att 

ACTA skall träda i kraft.
82

 

                                                      
78 MOFA, Signing by Mexico on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement  

(ACTA), 12/7 2012 (21/5 2013), http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/acta1207.html 

79 Masnick, M, Mexican Senate Unanimously Votes To Remove Mexico From ACTA Negotations, 6/10 2010 

(22/5 2013), http://www.techdirt.com/articles/20101005/17320811304/mexican-senate-unanimously-

votes-to-remove-mexico-from-acta-negotations.shtml 

80 Blakeney, s 75 

81 Moody, G, Now It's Switzerland's Turn To Call ACTA Into Question, 10/5 2012 (22/5 2013), 

http://www.techdirt.com/articles/20120509/05525418846/now-its-switzerlands-turn-to-call-acta-into-

question.shtml 

82 Masnick, M, Will ACTA Ever Be A Real Treaty?, 14/9 2012 (22/5 2013), 

http://www.techdirt.com/articles/20120913/10410120375/will-acta-ever-be-real-treaty.shtml 
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2.2.3 ACTA i EU 

EU utgjorde en av starkaste parterna när förhandlingarna om ACTA inleddes och EU:s 

relation till avtalet har förändrats drastiskt från denna tidpunkt till idag. Efter att EU-rådet i en 

resolution den 25 september 2008 uttalat sitt stöd för ACTA
83

 så inleddes vad som skulle 

komma att bli en strid där olika intressen inom EU skulle komma att stå mot varandra. I ett 

dokument uppdaterat november samma år så förtydligade EU-kommissionen ACTA:s mål 

samt försökte att stävja oron över att avtalet skulle kunna komma att få negativa konsekvenser 

för medborgarnas rättigheter.
84

 När information 2010 läckte om att EU i förhandlingarna 

kring ACTA föreslagit straffrättsliga sanktioner för fall där en person ”anstiftar, underlättar 

eller medverkar” (författarens översättning) till vissa typer av intrång reagerade EU-

parlamentet.
85

 I en resolution i mars samma år så påpekade parlamentet att varje 

överenskommelse som nås av EU måste vara helt förenlig med det som vi idag kallar för 

unionsrätten och uppmanade kommissionen att omedelbart tillgängliggöra 

förhandlingsdokumenten kring ACTA.
86

 Även andra grupper uttalade sig om huruvida ACTA 

var förenligt med EU:s regelverk. En grupp akademiker hävdade bland annat att det faktum 

att ACTA var förenligt med unionsrätten inte var så klart som kommissionen och parlamentet 

ville få det att verka. Gruppen hävdade att det fanns både civil- och straffrättsliga 

tveksamheter med flera av de regleringar som föreslogs i ACTA.
87

 Efter ytterligare krav på 

                                                      
83 EU-rådet, Council Resolution on a comprehensive European anti-counterfeiting and anti-piracy plan, 25/9 

2008, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/103037.pdf 

84 EU-kommissionen, The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), uppdaterat november 2008 (22/5 

2013), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_140836.11.08.pdf 

85 Love, J, EU proposes ACTA require criminal sanctions for inciting, aiding and abetting infringements, 17/3 

2010 (22/5 2013), http://keionline.org/node/806 

86 European Parliament resolution of 10 March 2010 on the transparency and state of play of the ACTA 

negotiations  

87 Matulionyte, R, Metzger, A (koordinatorer), Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement, 7/2 2011 (22/5 2013), http://www.statewatch.org/news/2011/jul/acta-academics-opinion.pdf 
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noggrannare granskning av ACTA från parlamentet så såg kommissionen behovet av att söka 

råd från EU-domstolen innan man gick vidare med ratifikationen.
88

 Kommissionen avsåg att 

lugna oron hos unionsmedborgare om att ACTA skulle leda till censur av internet och hota 

informationsfriheten. 

Trots att de krafter som var positivt inställda till ACTA gjorde mycket för att lugna eventuella 

farhågor kring avtalet så fortsatte ACTA att stöta på problem inom EU. Polen valde att skjuta 

upp sin ratifikation av ACTA efter att premiärminister Donald Tusk i februari uttalat att hans 

regering inte kunde gå vidare med ACTA förrän de kunde garantera att avtalet var helt säkert 

för polska medborgare. Detta beslut hade föregåtts av omfattande protester både i form av 

gatuprotester och i form av internetaktivism.
89

 Även stater som inledningsvis inte signerat 

ACTA valde att följa Polens exempel. Tyskland beslutade samma månad att skjuta upp sin 

fortsatta anslutning till avtalet fram till att EU-parlamentet röstade om frågan i juni. Lettland, 

Tjeckien och Slovakien hade även de fryst sina egna processer men som en av EU:s största 

ekonomier så är det klart att Tysklands beslut utgjorde ett omfattande hinder för ACTA inom 

unionen.
90

 

Kontroverserna kring ACTA skulle till och med leda till att EU:s ledande förhandlare och 

rapportör (en medlem i parlamentet som bland annat representerar parlamentet i förhandlingar 

med ministerrådet)
91

 i processen kring ACTA, parlamentarikern Kader Arif, hoppade av sitt 

                                                      
88 Karel De Gucht, Statement by Commissioner Karel De Gucht on ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), 
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89 Meyer, D, ACTA's EU future in doubt after Polish pause, 3/2 2012 (23/5 2013), http://www.zdnet.com/actas-
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uppdrag efter det att EU och 22 av dess medlemsländer signerat avtalet.
92

 Arif hävdade att 

ACTA ”gick för långt” och riskerade att hota både tillgången till livsviktiga mediciner och 

friheten på Internet. 

I slutändan så använde sig parlamentet av sin ökade möjlighet att påverka EU:s 

beslutsfattande (som tillkommit genom Lissabonfördraget) för att den fjärde juli 2012 rösta 

om huruvida ACTA skulle kunna antas som ett avtal av EU. Svaret blev ett klart nej för 

ACTA:s fortsatta existens inom unionen med 478 röster mot förslaget, 39 för och 165 

avstående. David Martin, som efterträtt Arif i förhandlingarna
93

, kommenterade: ”I am very 

pleased that Parliament has followed my recommendation to reject ACTA” men påpekade 

samtidigt vikten av att finna alternativa lösningar för att skydda den viktiga del av EU:s 

ekonomi som utgörs av immateriella rättigheter. Parlamentet hade före omröstningen utsatts 

för omfattande lobbying från grupper som motsatte sig ACTA, bland annat hade man mottagit 

en protestlista med över 2,8 miljoner namnunderskrifter som uppmanade parlamentet att rösta 

nej till ACTA.
94

 

Den slutgiltiga dödsstöten för ACTA inom EU skulle komma den tjugonde december 2012, 

samma år som parlamentet röstade ner avtalet. Kommissionen drog tillbaka sin begäran till 

Domstolen om granskning av förslaget vilket hade blivit allt för impopulärt för att kunna 

                                                      
92 Artur, C, Acta goes too far, says MEP, 1/2 2012 (22/5 2013), The Guardian, 
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93 Neal, D, MEP David Martin becomes ACTA rapporteur, The Inquirer 8/2 2012 (23/5 2013), 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120703IPR48247/html/European-

Parliament-rejects-ACTA 



Erik Nikula 

Juridiska institutionen 

Examensarbete 30HP 

 

28 

 

antas inom EU.
95

 Därmed hade initiativtagarna till avtalet förlorat en av sina största och 

kanske mest inflytelserika partners. 

3. ACTA:s struktur och centrala artiklar 

I detta avsnitt introduceras ACTA:s grundläggande struktur och de artiklar som är mest 

centrala för den efterföljande diskussionen kring de konfliktområden som avtalet kom att leda 

till. ACTA delas in sex kapitel: 

I. Initial Provisions and General Definitions 

II. Legal Framework for Enforcement of Intellectual Property Rights 

III. Enforcement Practices 

IV. International Cooperation 

V. Institutional Arrangements 

VI. Final Provisions 

Utöver dessa sex kapitel så inleds ACTA i likhet med många andra internationella 

överenskommelser med en preambel där bakgrunden till avtalets tillkomst och de mål som 

medlemsstaterna vill uppnå med avtalet. Man noterar inledningsvis det hot som man anser 

immaterialrättsliga intrång innebär både för rättighetshavare och för allmänheten ”Noting that 

effective enforcement of intellectual property rights is critical to sustaining economic growth 

across all industries and globally”. Med anledning av detta säger sig medlemsstaterna därför 

vilja införa lämpliga och effektiva åtgärder för bekämpning och även förstärka det 

internationella samarbetet på området. Av särskilt intresse för detta arbete är att motverka 

intrång i digitala miljöer och en önskan att göra en avvägning mellan rättighetshavare, 

leverantörer av digitala tjänster och användares intressen (”[...]relevant right holders, service 

providers, and users;”). 
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3.1 ACTA Kapitel I: Initial Provisions and General Definitions 

Kapitel I är relativt kort och klargör dels ACTA:s relation till andra överenskommelser som 

medlemsstaterna är delaktiga i, dels avtalets relation till medlemsstaternas egna lagar på 

immaterialrättsområdet. Artikel 1 nämner särskilt TRIPS som ett av de avtal vars rättigheter 

inte kan åsidosättas med hänvisning till ACTA. Som vi skall se senare i del 4.3 så mötte till 

och med en till synes enkel artikel som detta motstånd under diskussionerna kring ACTA:s 

inverkan på den internationella immaterialrätten. När det gäller medlemsstaternas skyldighet 

att följa de regleringar som ACTA ställer upp så sägs i artikel 2 att medlemsstaterna är fria att 

välja det lämpligaste sättet att implementera regleringarna i enlighet med deras egna lagar och 

rättsliga system. Vidare sägs att ACTA inte uppställer några hinder för en medlemsstat att i sin 

egen lagstiftning införa starkare immaterialrättsligt skydd. 

Som vi kommer att återkomma till i del 4.2 så fanns det under ACTA:s tillkomst en oro för att 

insamlande av privat eller personlig information skulle kunna komma att missbrukas under 

avtalets regler. För att till viss del möta dessa farhågor hos främst förhandlare från EU
96

 så 

infördes artikel 4 vilken garanterar att ingen medlemsstat skall vara tvingad att utlämna 

information som: (a) skulle motsätta sig nationell lag, inklusive lagar kring integritet och 

personlig information, (b) sekretessbelagd information som skulle kunna hindra 

upprätthållande av lagen eller skada den allmänna ordningen och eller (c) sekretessbelagd 

information som skulle kunna skada legitima offentliga eller privat kommersiella intressen. 

Dessa undantag innebär en möjlighet för medlemsstaterna att implementera ACTA på ett sätt 

som inte kommer att skada förtroendet för den nationella lagstiftningen eller hanteringen av 

personlig eller känslig information. 

3.2 Kapitel II: Legal Framework for Enforcement of Intellectual Property Rights 

Som titeln antyder så innehåller kapitel II grunderna för de rättsliga åtgärder som ACTA 

ställer upp och kräver av sina medlemsstater för att skydda rättigheter av olika slag. Kapitlet 

är vidare indelat i fem separata avsnitt där olika typer av åtgärder listas och förklaras. 
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Avsnitt 1, artikel6, p. 1 ställer upp det mest generella kravet på rättsliga åtgärder: 

medlemsstaterna skall garantera att ”effektiva” åtgärder finns tillgängliga för rättighetshavare 

för att förhindra ”[...]any act of infringment of intellectual property rights coverered by this 

agreement[...]”. Dessa åtgärder skall vidare appliceras på ett sådant sätt att de inte utgör 

hinder för legitim handel och medlemsstaterna skall även ställa upp regler som förhindrar 

missbruk. De två följande punkterna garanterar att alla åtgärder som implementeras eller 

grundas på bestämmelser i kapitlet skall uppfylla vissa krav: de skall vara rättvisa, skäliga och 

skydda rättigheterna för alla individer som påverkas av ACTA:s regleringar. Vidare skall 

sådana åtgärder inte vara onödigt komplicerade eller kostsamma och inte heller medföra 

orimliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål (p. 2). När åtgärderna implementeras så skall 

medlemsstaterna ta hänsyn till behovet av proportionalitet mellan intrångets allvar och tredje 

medlemsstats intressen (p. 3). Sist i p. 4 sägs att inga bestämmelser i detta kapitel skall göra 

en medlemsstat skyldig att göra sina egna tjänstmän ansvariga för åtgärder som de vidtar 

under sina officiella plikter på grund av obligation under ACTA. 

Alla dessa punkter finns i mycket snarlika former i TRIPS-avtalet, med vissa förändringar 

som dock inte ändrar innebörden i någon större omfattning.
97

 

Hur civilrättsliga förfaranden skall implementeras tas upp i avsnitt 2 kapitel II och de åtgärder 

som medlemsstaterna skall ställa till rättighetsinnehavarnas förfogande inkluderar förutom 

civilrättsliga domstolsförfaranden (artikel 7):  

 Föreläggande till en part att avstå från intrång samt att i förekommande fall ålägga 

parten ifråga eller i vissa fall en tredje part att förhindra att de varor som gör intrång 

hindras från att släppas ut på marknaden (artikel 8, p. 1) 

 Möjlighet för en medlemsstats rättsliga myndigheter att kräva skadestånd av den som 

gjort sig skyldig till intrånget och kände till, eller rimligen borde känna till, intrånget. 

Detta skadestånd skall fastställas utifrån rättighetsinnehavarens beräkning av 

intrångets värde, grundat på sådana faktorer som utebliven vinst, varornas 
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marknadsvärde eller det rekommenderade försäljningspriset (artikel 9, p. 1). Även den 

vinst som gjorts vid vissa typer av intrång eller överträdelser skall kunna betalas av 

den skyldige till intrånget till rättighetsinnehavaren (artikel 9, p. 2). Varje medlemsstat 

skall anta regler för: förhandsbestämda skadestånd, presumtioner för tillräckliga 

ersättningsbelopp och i vissa fall tilläggsskadestånd (artikel 9, p. 3). Sist i artikeln sägs 

att, medlemsstaterna får ålägga den förlorande parten att ersätta den vinnande parten 

för rättegångskostnader och liknande avgifter (artikel 9, p. 5). 

 En medlemsstats rättsliga myndigheter skall ha befogenhet att förelägga om förstöring 

av sådana varor som utgör ett intrång, utom i undantagsfall, utan kompensation av 

något slag. (artikel 10, p. 1). Denna möjlighet till förstöring skall även gälla för 

material och verktyg som huvudsakligen använts för framställningen av 

intrångsgörande varor i syfte att minimera riskerna för fortsatta intrång (artikel 10, p. 

9). 

Avsnitt 3 i kapitel II rör hur medlemsstaterna skall bevaka och hantera intrång vid sina gränser 

vid till exempel misstänkta fall av smuggling eller liknande. Straffrättsliga åtgärder hanteras i 

avsnitt 4 och ställer upp grundläggande krav på att det i varje medlemsstats rättssystem skall 

finnas straffrättsliga åtgärder och påföljder tillgängliga, åtminstone när det rör uppsåtliga 

intrång i kommersiell skala (avsnitt 4, artikel 23, p. 1). 

3.2.1 Verkställighet av skydd i den digitala miljön 

I det sista avsnittet i kapitel II återfinns regleringar som är av särskilt intresse för den här 

uppsatsen: Enforcement of Intellectual Property Rights in the Digital Enviroment. 

Medlemsstaterna ämnar här sätta upp effektiva åtgärder för att förhindra de ”problematiska 

intrång” i immateriella rättigheter som man nämner i ACTA:s ingress. Avsnittet innehåller 

endast en artikel (artikel 27) men den är dock betydligt mer omfattande än flertalet andra 

artiklar i avtalet. Nedan presenteras det centrala innehållet i artikelns åtta punkter: 
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1. Medlemsstaterna skall implementera eller behålla lagstiftning som möjliggör effektiva 

åtgärder mot intrång i den digitala miljön, inklusive åtgärder som är skyndsamma och 

verkar avskräckande mot framtida intrång. 

2. Medlemsstaterna skall tillämpa dessa åtgärder på intrång som sker över digitala 

nätverk. 

3. Varje medlemsstat skall sträva efter att främja samarbete inom näringslivet för att 

effektivt förhindra intrång i olika rättigheter och samtidigt främja rättvis konkurrens. 

Även grundläggande principer såsom yttrandefrihet, rättvis process och integritet skall 

beaktas. 

4. Varje medlemsstat har möjlighet att i enlighet med sina respektive lagar och 

förordningar ge sina myndigheter befogenheter att ålägga en internetleverantör att 

snabbt utlämna nödvändigt information för att identifiera en användare vars konto 

påstås användas för intrång. Ett sådant åläggande måste underbyggas med ett bevis om 

att ett intrång faktiskt har ägt rum. 

5. Varje medlemsstat skall tillhandahålla ett tillfredsställande rättsligt och skydd och 

effektiva rättsmedel emot kringgående av tekniska skyddsåtgärder. Dessa tekniska 

åtgärder avser sådana som olika framställare av verk använder sig av för att förhindra 

användning av deras verk som de inte gett sitt tillstånd till. En fotnot till denna punkt 

förtydligas att ”tekniska åtgärder” avser varje teknik vars syfte är att förhindra 

otillåten användning av ett verk. 

6. För att uppfylla kravet i p. 5 på effektivt rättsligt skydd och effektiva rättsmedel så 

skall varje medlemsstat tillhandahålla skydda mot det otillåtna kringgåendet av en 

teknisk åtgärd samt spridning av metoder för dessa. Varje medlemsstat skall även 

reglera kring tillverkning, import eller distribution av en metod som i huvudsak avser 

att kringgå en teknisk åtgärd eller endast har begränsad användning utöver detta syfte. 

7. I denna punkt avser ACTA skydda vad som i avtalet kallas ”electronic rights 

management information” vilket i en fotnot förklaras utgöras av sådan information 
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som identifierar vilka rättigheter som är knutna till verket. Varje medlemsstat skall 

tillhandahålla rättsligt skydd och effektiva rättsmedel mot personer som: a) avlägsnar 

eller ändrar informationen som nämns ovan eller b) distribuerar kopior av verk där 

sådan information avlägsnats eller ändrats. 

8. Skyldigheterna som ställs upp punkt 5, 6 och 7 påverkar inte rättigheter, 

begränsningar, undantag eller försvar som tillämpas vid intrång i rättigheter enligt en 

medlemsstats nationella lagstiftning. 

3.3 Kapitel III: Enforcement Practices 

Detta kapitel innehåller flera artiklar som rör hur de bestämmelser som ACTA uppställer skall 

genomföras. Artikel 28 uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra bildandet och utvecklingen 

av till exempel specialistkompetens inom immaterialrättsområdet vid sina myndigheter och 

bildandet av formella eller informella mekanismer som rådgrupper som kan överföra 

synpunkter från rättighetshavare till myndigheterna. För att främja transparens i arbetet med 

immateriella rättigheter så skall varje medlemsstat enligt artikel 30 vidta åtgärder för att 

tillgängliggöra för allmänheten information om tillgängliga förfaranden, relevanta lagar, 

bestämmelser, beslut, ansträngningar och dylikt som rör verkställandet av skyddet för 

immateriella rättigheter. 

Artikel 31 uppmanar medlemsstaterna att på lämpligt sätt bidra till att öka medvetenheten hos 

allmänheten om vikten av immateriella rättigheter och de skadliga verkningarna av intrång. 

3.4 Kapitel IV: International Cooperation 

Det är nästan överflödigt att nämna att den samhälleliga utvecklingen har lett till att 

internationellt samarbete och internationella relation har fått en allt större betydelse på flera 

olika plan, kanske företrädesvis på det ekonomiska. Det stora flertalet av intrång, även de i 

immateriella rättigheter, sker idag genom samarbete mellan olika individer över en eller flera 

nationella gränser.
98

 ACTA:s fjärde kapitel fokuserar med anledning av bland annat detta på 
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internationella aspekter av bekämpningen av rättighetsintrång och dessa aspekter kan sägas 

utgöra en central del av ACTA.
99

 

Artikel 33 förtydligar att medlemsstaterna erkänner vikten av internationellt samarbete på 

området och medlemsstaterna uppmanas att främja samarbetet mellan verkställande 

myndigheter på sådana områden som till exempel gränsåtgärder och verkställighet på det 

straffrättsliga området. Medlemsstaterna skall vidare enligt artikel 34 samarbeta genom att 

utbyta information som samlats in under arbetet med att förhindra intrång, information om 

lagstiftning och regleringar kring verkställighet samt övrig information som kan vara lämplig. 

De svårigheter kring vilken information som får överföras och under vilka omständigheter 

återkommer i del 4.2 i arbetet. 

Avslutningsvis så ställer artikel 35 upp krav på att medlemsstaterna, på begäran av en 

medlemsstat och gemensamt överenskomna villkor, skall bistå varandra och eventuella 

blivande medlemsstater med tekniskt bistånd och kapacitet på det immaterialrättsliga området. 

Exempel på denna typ av bistånd är att öka allmänhetens kunskap om immateriella rättigheter 

och utbildning av myndighetspersonal. Detta kan ske i samarbete med internationella 

organisationer eller med näringslivet i de berörda medlemsstaterna. 

3.5 Kapitel V: Institutional Arrangements 

Medlemsstaterna skall bilda en kommitté för att besluta om sådana frågor som till exempel 

implementering av bestämmelser, utveckling av avtalet eller ändringar i detsamma. En av de 

intressantaste bestämmelserna i detta kapitel är artikel 36.4 där det stadgas att kommitténs 

beslut skall fattas enhälligt förutom om kommittén enhälligt har beslutat annorlunda. Ett 

beslut anses även vara enhälligt om ingen av de medlemsstater som deltar vid mötet (inget 

krav på att alla medlemsstater skall delta i alla möten) gjort några formella invändningar mot 

beslutet ifråga. I denna artikel bestäms även att arbetsspråket för kommittén skall vara 

engelska och att de dokument som kommittén använder i sitt arbete skall vara på engelska. 
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Denna bestämmelse skiljer ACTA från andra internationella organisationer där flera språk 

brukar användas, ofta franska.
100

 

3.6 Kapitel VI: Final Provisions 

ACTA:s avslutande kapitel omfattar främst bestämmelser om tillträde till avtalet, uppsägning 

och avtalsändringar. Artikel 44 nämner även att avtalet skall signeras i tre språkversioner: 

engelska, franska och spanska. Detta trots att som nämnt ovan, kommitténs arbete sker med 

engelska som officiellt språk. 

Den viktigaste bestämmelsen torde dock vara artikel 40 där det sägs att ACTA träder i kraft 30 

dagar efter att sex stater ratificerat (artikel 45). 

4 Intressekonflikter i ACTA 

Det faktum att ACTA har utsatts för kritik på grund av avtalets olika bestämmelser och 

implikationer för immaterialrättens och samhällets framtid är inte unikt. Debatten inkluderar 

ofta en bred representation av olika grupper eller intressen i samhällen världen över och kan 

ofta vara mycket polariserad mellan de olika sidorna. Som ett av de senaste i en rad av 

instrument vars syfte har varit att motverka immaterialrättsliga intrång så borde det därför inte 

vara förvånade att även ACTA har ådragit sig kritik på flera områden. 

Detta avsnitt kommer att fokusera på tre skilda men ändå sammankopplade områden där olika 

intressen och grupper kan sägas ha ”kolliderat”. 

4.1 Sekretess kontra öppenhet 

Som har nämnts ovan skedde mycket av förhandlingarna kring ACTA under sekretess, något 

som kom att oroa flera av de olika grupper som var intresserade av avtalet. Som skall visa sig 

i detta avsnitt så sträckte sig denna sekretess längre än bara till det textmaterial som 

producerades under förhandlingarna. 
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Redan innan de formella förhandlingarna inleddes 2007 så hade medlemsstaterna börjat arbeta 

för att förhindra att känsligt material skulle spridas utanför kretsen av involverade 

medlemsstater. Ifrån USA så begärde USTR att medlemsstaterna skulle gå med på en 

överenskommelse om sekretess som tagits fram och som innebar att dokument och 

korrespondens som togs fram i samband med förhandlingarna endast skulle vara tillgängliga 

för tjänstemän och personer som deltog i processen.
101

 När ambassadören för USTR, Ron 

Kirk, senare svarade på en fråga om varför USTR inte lämnat ut all information om ACTA så 

motiverande han sekretessen med att den underlättade ett rättframt utbyte av åsikter mellan 

medlemsstaterna vilket var nödvändigt för att kunna enas eller kompromissa om de 

komplicerade frågor som diskuterades.
102

 Överenskommelsen kom senare att användas av 

USTR för att klassificera all korrespondens mellan förhandlingsparterna som information 

rörande nationell säkerhet på grund av att korrespondensen utgjorde konfidentiell ”forgein 

government information”. Liknande argument kom även att användas av de övriga 

medlemsstaterna för att förklara det faktum att ingen information om ACTA kunde 

offentliggöras.
103

 Särskilt uteslutandet av vissa grupper med ett intresse i ACTA bidrog till att 

många kom att se med misstänksamhet på avtalet. 

Under de inledande förhandlingarna och efter att mer information om avtalets innehåll börjat 

nå ut till omvärlden så var det många grupper som uttalade sig kritiskt kring den fortsatta 

sekretessen och det potentiella innehållet. Ett sådant exempel från svenskt håll är ett inlägg 

från fyra politiskt aktiva i Sydsvenska Dagbladet: ”De hemliga förhandlingarna riskerar att 

skapa prejudikat för det man skulle kunna kalla hemlig lagstiftning, i bjärt kontrast till alla 

stora ord om transparens, på tvärs mot bindande rättsfall från EG-domstolen och i strid mot 
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102 USTR, Ask The Ambassador: ACTA Text, 23/9 2009 (24/5 2013), http://www.ustr.gov/about-us/press-
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fördragen som anger att lagstiftning inom EU ska ske med största möjliga insyn.”
104

 I ett 

senare inlägg försöker EU-kommissionens talesman i handelsfrågor, Peter Power, att dämpa 

farhågorna kring avtalet och hävdar att ”Det måste i och för sig alltid finnas en viss diskretion 

i internationella förhandlingar, men i det här fallet har det aldrig funnits någon avsikt att dölja 

det faktum att förhandlingar äger rum, eller att hemlighålla själva syftet med ett avtal.”
105

 Det 

verkar alltså ha funnits en konflikt mellan förhandlingarnas sekretess och EU:s krav på 

transparens och öppenhet i sitt arbete. Som vi tidigare har sett i avsnitt 2.2.3 så var denna 

konflikt en av kanske främsta faktorerna som ledde till att ACTA i slutändan inte kom att 

godtas av EU. 

En av de grupper som varit mest kritiska mot ACTA har varit the Electronic Frontier 

Foundation (EFF), en USA-baserad NGO vars arbete fokuserar på att försvara och 

representera allmänhetens intressen vad gäller digitala rättigheter.
106

 2008 stämde EFF 

tillsammans med en annan NGO, Public Knowledge, amerikanska staten under the Freedom 

of Information Act (FOIA) och krävde att i stort sett alla dokument relaterade till ACTA skulle 

bli tillgängliga för allmänheten.
107

 Denna stämning kom dock 2009 att dras tillbaka efter att 

Obamaadministrationen klassificerat förhandlingarna som ett nationellt säkerhetsintresse.
108

 

Denna begäran hade gjorts av Knowledge Ecology International (KEI), ytterligare en USA-

baserad NGO som arbetar för rättvis hantering av kunskap och för större transparens vad 

                                                      
104 Hultin, E, Josefsson, E, Laakso, E, Sigfrid, K, Förslaget om ACTA måste ut på remiss, Sydsvenska Dagbladet, 

22/2 2009 

105 Power, P, Våra fri- och rättigheter ska inte begränsas, Sydsvenska Dagbladet, 27/2 2009 (uppdaterad 13/3 

2009) 

106 EFF, About EFF, 24/5 2013 (24/5 2013), https://www.eff.org/about 
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108 USTR, Svar till Knowledge Ecology International (KEI) rörande begäran att få ut dokument relaterade till 

ACTA, 10/3 2009 (24/5 2013), http://www.keionline.org/misc-docs/3/ustr_foia_denial.pdf 
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gäller policyskapande.
109

 Inför den sjätte förhandlingsrundan kring ACTA i Seoul 2009 så 

rapporterade KEI att USTR använde sig av non-disclosure agreements (NDAs) för att dela 

med sig av dokument relaterade till ACTA till vissa utvalda grupper. Ett NDA är en typ 

sekretessavtal där medlemsstaterna ställer upp regler kring hur information för delas med 

stater utanför avtalet. Den version av ACTA som USTR arbetade med delades med dessa 

grupper för rådgivning kring vissa frågor i ett av USA:s förslag till ACTA. Inga särskilda 

kriterier förutom NDA:n verkade behöva uppfyllas av de grupper som tog del av 

dokumenten.
110

 I en begäran under The Freedom of Information Act i oktober samma år så 

begärde KEI ut texten till dessa NDAs och begärde även ut namnen på de personer som 

skrivit under en sådan överenskommelse. Dessa namn inkluderade representanter från mycket 

stora och inflytelserika företag och organisationer som till exempel Google, Business 

Software Alliance, eBay, Sony Pictures Entertainment m fl. Intressant är att även Public 

Knowledge, den NGO som tidigare stämt USTR under The Freedom of Information Act, fick 

ta del av vissa dokument (även om denna information sades vara mycket begränsad).
111

 Även 

om transparensen var långt från fullgod så hade alltså vissa steg tagits för att ge intresserade 

grupper möjligheten att påverka ACTA, i alla fall i USA. 

4.1.1 Kraven på information ökar 

Trots möjligheterna att dela information med vissa grupper kan man fråga sig om denna 

möjlighet verkligen kunde sägas utgöra transparens då den information som lämnades ut inte 

utgjorde helheten av förslaget till ACTA och omgärdades av olika typer av begränsningar. Den 

första antydningen om ACTA:s innehåll var ett dokument med titeln Discussion Paper on a 

                                                      
109 KEI, About KEI, 24/5 2013 (24/5 2013), http://www.keionline.org/about 

110 Love, J, USTR's system of NDAs to provide private sector access to ACTA position, 12/9 2009 (24/5 2013), 

http://keionline.org/node/570 
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Possible Anti-Counterfeiting Trade Agreement vilket lades upp på hemsidan Wikileaks.
112

 

Konkret information om avtalet blev alltså först tillgänglig när den inofficiellt läckte på 

internet. Från vissa medlemsstaters officiella kanaler, till exempel regeringars hemsidor, 

började även huvuddragen i vad som diskuterades bakom de stängda dörrarna att klarna.
113

 

De ökade kraven på transparens kom även från grupper som hade stort intresse av att ACTA 

blev verklighet. I ett brev 2009 till ordföranden för den juridiska kommittén i USA:s senat, 

senator Patrick Leahy, och ambassadören för USTR, Ron Kirk, skriver Dan Glickman, VD för 

the Motion Picture Association of America: ”Outcries on the lack of transparency in the 

ACTA negotiations are a distraction. They distract from the substance and the ambition of the 

ACTA which are to work with key trading partners to combat piracy and counterfeiting across 

the global marketplace.”
114

 Hemlighetsmakeriet kring ACTA sågs alltså av en av de starkaste 

anhängarna som ett hinder för att uppfylla målet med överenskommelsen. Några av de mest 

kraftfulla kraven kom från de olika medlemsstaternas egna politiker och lagstiftare, bland 

annat så publicerade EU-parlamentet en resolution som hävdade att förhandlingar rörande 

förslag till lagstiftning inte fick hållas hemliga för allmänheten.
115

 

4.1.2 Forum shifting 

Förhandlingar om internationella avtal kan äga rum i olika typer av forum där nationer och 

andra parter kan diskutera innehåll, effekter med mera. Ett exempel på ett sådant forum är 

WIPO. Men det är inte alltid det forum som normalt används anses lämpligt. Som sagts ovan i 

avsnitt 2 så var en av anledningarna till att industrinationer som USA med flera ville flytta 

förhandlingarna från WTO och WIPO det faktum att länder med intressen som motsatte sig 
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USA:s hade stora möjligheter att påverka alla diskussioner om immaterialrättslig reglering. 

Användningen av TRIPS-plus avtal för att stärka skyddet för immateriella rättigheter sågs 

som nödvändigt för att kunna genomföra effektiva åtgärder på området. 

I fall där det forum som medlemsstaterna normalt använder inte anses uppfylla de krav som 

medlemsstaterna har på det som skall förhandlas finns alltså möjligheten att förflytta 

förhandlingarna till ett annat forum som kan uppfylla dessa krav bättre. Det är denna praktik 

som på engelska benämns som forum shifting, i grunden endast ett skiftande av forum. I fallet 

med ACTA så har försök gjorts för att hitta alternativ för förhandlingarna men att inga av de 

forum som övervägdes mötte medlemsstaternas krav. Lösningen var då att helt lyfta ut ACTA 

från någon mellan- eller överstatlig organisation och istället hålla förhandlingarna direkt 

mellan de parter som ville driva igenom avtalet. Från de drivande nationernas sida finns det 

flera fördelar med detta tillvägagångssätt: 

 Medlemsstaterna kan undvika att behöva förhandla i en miljö där de som motsatte sig 

deras policy var överlägsna dem i antal, vilket skulle innebära att deras röster skulle 

minska i värde. Ett exempel på ett sådant forum är WIPO där ju varje nation har en 

röst var.
116

 

 Medlemsstaterna kan, som tidigare visats, till stor del själva reglera vilken information 

som sprids och till vem. 

 Medlemsstaterna kan själva besluta om innehållet i de förslag som framarbetas med 

begränsningar endast från andra internationella överenskommelser eller nationella 

regleringar. 

Vad gäller WIPO:s inblandning i processen kring ACTA är det intressant att notera att en 

grupp av EU-parlamentariker i ett brev 2010 vände sig direkt till WTO och WIPO:s 

generaldirektörer, Pascal Lamy respektive Francis Gurry, med sina farhågor kring avtalet: 

”[...]ACTA has bypassed the multilateral WTO and WIPO institutions which have structured 

                                                      
116 WIPO, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, artikel 6.3a, 25/5 2007 27/5 

2013), http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html#P87_5335 



Erik Nikula 

Juridiska institutionen 

Examensarbete 30HP 

 

41 

 

and practised processes to assure participation, information sharing and transparency in 

international norm-setting negotiations”
117

 Författarna berömde WIPO för organisationens 

vilja att göra förhandlingstexter tillgängliga och möjligheterna för NOGs att delta i större 

kapacitet vid möten och andra liknande aktiviteter. En begäran om analys av hur ACTA skulle 

påverka olika aspekter av handel och immaterialrätt avslutar brevet. 

Även om just detta brev inte fick något formellt svar så kommenterade Gurry senare att det 

faktum att medlemmar i WIPO och liknande organisationer i allt större utsträckning börjat 

agera utanför dessa ramar visade på svagheter i det multilaterala systemet: ”Either the 

machinery works, or it doesn’t, that I think is the real significance of ACTA.”
118

 

4.1.3 Sammanfattning 

Enbart det faktum att ACTA förhandlades av en exklusiv grupp av nationer bakom stängda 

dörrar var något som kom att utgöra grogrund för mycket av misstänksamheten mot avtalet.
119

 

Att det skulle krävas inofficiella läckor för att medlemsstaterna överhuvudtaget skulle börja 

överväga att släppa mer information om avtalsinnehållet ökade knappast respekten för avtalet. 

Konflikten mellan sekretess och transparens har många förklaringar och båda sidor i 

konflikten har argument för varför transparensen såg ut som den gjorde eller varför den borde 

förbättras. ACTA:s medlemsstater hävdar att ett viss mått av sekretess är nödvändigt för att 

garantera ett bra förhandlingsklimat. Kritiker hävdar in sin tur att standarden borde vara att all 

information släpps så fort som möjligt för att garantera att förhandlingarna kan påverkas eller 

i alla fall diskuteras av andra parter med ett intresse i avtalet. Ett annat problem som kan 

tänkas uppstå är det faktum att mycket av det som produceras under förhandlingar av detta 

                                                      
117 Philipp, J m fl, Brev till Pascal Lamy, generaldirektör för WTO, 15/4 2009 (27(5 2013), 
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slag utgörs av material som antingen inte sparas alls eller sparas i en form som inte är optimal 

för publicering. Under en förhandling kan en stor mängd förslag läggas fram för att senare 

kasseras, om dessa förslag publiceras en masse så kunde en rättvisande bild av vad som 

diskuterats ges. 

Vissa stater som till exempel USA har hävdat att offentlighet kring förhandlingarna skulle 

kunna skada nationella säkerhetsintressen. Andra nationer säkerligen skulle vara skeptiska till 

en drivande medlemsstat som publicerade information som de övriga ansåg som känslig. 

Blakeney anser för sin del att det är svårt att se hur en överenskommelse rörande 

immaterialrätt skulle kunna ha implikationer för nationell säkerhet.
120

 

Vad gäller forum shifting så har de stater som lade grunden till ACTA motiverat sitt val av 

multilaterala förhandlingar utanför WIPO, WTO eller andra organisationer med det faktum att 

försök att förbättra skyddet för immaterialrätt där inte hade lett till det resultat som önskades. 

Motargumentet är att det faktum att försöken har misslyckats kanske indikerar att en majoritet 

av världens nationer (som representeras i till exempel WIPO) inte delar samma vision om 

immaterialrättens framtid som de ekonomiskt starkare nationer som är i minoritet i WIPO och 

WTO. Vissa industrinationer med USA i spetsen anser att detta utgör en snedfördelning vilket 

innebär att nationer vars ekonomier i allt större utsträckning påverkas av immaterialrättsliga 

regler missgynnas genom att enbart tilldelas en röst i sådana organisationer. Detta problem 

blir särskilt påtagligt när mer utvecklade länder hävdar att de länder som motverkar deras 

ansatser själva står för en omfattande del av intrången, rätt eller fel. Bristen på 

kontrollmekanismer och insyn i multilaterala förhandlingar är dock ett problem som inte kan 

ignoreras, vissa intressenter hävdar till och med att ACTA utgör ett kringgående av det 

demokratiska systemet.
121

 ACTA:s artikel 30 rörande transparens garanterar visserligen att 
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medlemsstaterna skall arbeta för insyn vad gäller åtaganden enligt avtalet men transparensen 

är ändå långt från genomgående från förhandling till färdig produkt. 

4.2 Personlig integritet och informationsfrihet 

4.2.1 Den personliga integriteten 

Det område där varit mest kontroversiellt är vad avtalet skulle kunna komma att innebära för 

det fria flödet av information och den personliga integriteten. Mycket att sagts om detta i 

media, framförallt på Internet i olika bloggar och på hemsidor för olika aktivistgrupper. 

Mycket av den spekulation om ATCA som gjorts har av medlemsstaterna hävdats utgöra 

desinformation och missförstånd. Ett exempel på ett sådant påstående är det att ACTA skulle 

innebära mycket omfattande konsekvenser för den personliga integriteten och friheten, 

särskilt på Internet.
122

 Med åtanke på den nivå av sekretess som omgärdade ACTA så är det 

kanske inte så förvånande att felaktiga uppgifter kunde spridas så pass fort då 

medlemsstaterna inte inledningsvis hade något intresse av att klara upp missförstånd då detta 

kunde uppenbara sådan information som de ville hålla hemlig. 

Den personliga integriteten har påståtts vara hotad av ACTA på flera sätt, till exempel att 

ACTA skulle kunna tvinga internetleverantörer (Internet Service Providers eller ISPs) att 

lämna ut privat och personlig information till rättighetshavare utan några 

rättsäkerhetsgarantier.
123

 Misstankar fanns även att myndigheter vid olika gränsövergångar, 

till exempel flygplatser, skulle kunna få genomsöka privata filer på exempelvis MP3-spelare 

eller USB-stickor.
124

 

                                                      
122 Se till exempel Power, Våra fri- och rättigheter ska inte begränsas: ”Våra grundläggande rättigheter och 

samhälleliga friheter kommer inte att rubbas” 

123 Shaw, A, The Problem with the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (and what to do about it), april 2008 

(30/5 2013), http://kestudies.org/node/20/ 
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4.2.2 Informationsfrihet 

Som vi har sett tidigare så finns det många organisationer vars arbete fokuserar på att kämpa 

för tillgången till och fri information på internet. Free Software Foundation (FSF) hävdade 

tidigt i ACTA:s historia att avtalet utgjorde ett allvarligt hot mot utvecklingen och spridandet 

av så kallade ”free software”, programvara som skapas och sprids gratis av olika 

Internetanvändare.
125

 FSF hävdade att ACTA genom reglering av fildelningsprogram som 

används för spridning av mjukvara (till exempel olika typer av torrent-tjänster) skulle 

förhindra användare från att dela med sig av laglig mjukvara som delas gratis av utvecklaren. 

Vidare så reglerar ACTA även hur kringgående av olika typer av Digital Rights Management 

(DRM) skall hanteras av medlemsstaterna, en reglering som FSF sade ytterligare hotar 

konsumenters rättigheter att använda vilken mjukvara de vill för att till exempel spela upp 

ljudfiler. 

Dessa hot mot fri information kan inte sägas helt att försvunnit från den slutgiltiga versionen 

av ACTA men de verkar inte heller ha fått den omfattande effekt på informationsfriheten som 

ATCA:s kritiker hävdade. 

4.2.3 ”Three strikes” och upprepade intrång 

Under ett TRIPS-möte med diskussion om trender i avtalsskyldigheter så noterade flera 

länder, däribland Kina och Indien, det faktum att den trend som de kallade för ”TRIPS-plus” 

innebar en risk för att den balans man ansåg hade uppnåtts i TRIPS skulle kunna komma att 

sättas ur spel när fler och fler nya ”TRIPS-plus” avtal tillkom. 

Den så kallade ”three strikes”
126

 regeln var ett exempel på reglering inkluderade i tidigare 

utkast av ACTA men efter att protesterna mot avtalet började bli allt kraftfullare så 

                                                      
125 Ibid 

126 Detta är en typ av reglering som innebär att en åtalad som redan fällts vid två tillfällen (två ”strikes”) kan 

bli åtalad och straffad hårdare vid det tredje tillfället, se till exempel Hall, K.L, The Oxford Companion to 

American Law, s 306 f 
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utelämnades detta förslag i den slutgiltiga versionen av ACTA. Regeln var menad som ett 

exempel på hur medlemsstaterna skulle kunna reglera straffrättsliga sanktioner för olika typer 

av intrång. Ett annat förslag, backat av USA, var en ytterligare rekommendation för hantering 

av ”repeat infringers”: internetleverantörer skulle kunna tvingas att stänga av konton och neka 

service för personer som gjort sig skyldiga till upprepade intrång. Även detta förslag kom att 

uteslutas ur ACTA på grund av motstånd både utifrån och från EU-parlamentet.
127

 

4.2.3 Vad säger avtalstexten? 

Det är från exemplen ovan och förhandlingarna i stort klart att mycket av det som 

diskuterades i ACTA:s barndom (till exempel three strikes eller genomsökning av 

musikspelare) inte inkluderades i den färdiga avtalstexten. Detta kan inte ses som så 

förvånande, i förhandlingar av denna omfattning och med så pass starka medlemsstater så 

kommer aldrig allt som tas upp under mötena eller dyker upp i utkast att påverka 

slutresultatet. Vad går det då att finna i ACTA:s text som skulle kunna utgöra en mer konkret 

grund för den oro som många, privatpersoner, organisationer och stater, har upplevt vad gäller 

ACTA? 

En av de första artiklarna som är av intresse är artikel 4.1, vilken har kommenterats i avsnitt 

3.1. Den är ett svar på just de tveksamheter som många av EU:s parlamentariker upplevde 

kring ACTA:s hantering av personlig information. EU skyddar personlig information främst 

genom det så kallade dataskyddsdirektivet, vilket reglerar bland annat när och hur data får 

hanteras (artikel 6 och 7) och information som måste lämnas till den som påverkas av 

datainsamlingen (artikel 10 och 11).
128

 Europeiska datatillsynsmannen (European Data 

Protection Supervisor, EDPS) är en oberoende granskande grupp vars huvudmål är att 

garantera att europeiska myndigheter och organisationer hanterar data i enlighet med EU:s 

                                                      
127 Kravets, D, ACTA Backs Away From 3 Strikes, Wired, 21/4 2010 (30/5 2013), 
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regleringar på området.
129

 EDPS uttalade sig 2010 kring ACTA och betonade att om EU gick 

med i ACTA innebar det att ACTA måste uppfylla de krav som bland annat 

dataskyddsdirektivet ställer på hantering av personlig information och att ACTA:s mål skulle 

undergrävas om information kunde komma att överföras till tredjepartsländer som inte 

garanterar samma nivå av skydd som EU gör.
130

 Artikel 4.1 verkar då ha garanterat att 

medlemsstater inte skulle bli tvingade att åsidosätta sina egna lagar eller andra 

överenskommelser och att personlig information skulle skyddas i den utsträckning som var 

nödvändig för att garantera sina medborgares rättigheter. Vidare garanterar artikel 4.2 att en 

medlemsstat inte kan hantera överförd information på vilket sätt som helst. Medlemsstaten 

som tar del av informationen skall, i enlighet med sina egna lagar och praxis, enbart använda 

informationen för det syfte den överfördes för, om inte den överförande medlemsstaten gett 

sitt godkännande till något annat. 

Frågor har dock rests huruvida artikel 4.1 och 4.2 verkligen skulle skydda den personliga 

integriteten då de endast är tillämpliga när den som lämnar ut informationen är en 

medlemsstat. Vissa motståndare påpekade att Internetleverantörer fortfarande skulle kunna bli 

skyldiga att lämna ut information vid misstänkta intrång, särskilt med artikel 11 och 27.4 av 

ACTA i åtanke.
131

 Vi skall härnäst se närmare på vad dessa artiklar skulle kunna innebära för 

den personliga integriteten. 

                                                      
129 EDPS, Members & Mission, 30/5 2013 (20/5 2013), 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Membersmission 

130 EDPS, Opinion of the European Data Protection Supervisor on the current negotiations by the European 
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Inkluderat i den civilrättsliga delen av ACTA så kräver artikel11 att medlemsstaterna gör det 

möjligt för sina rättsliga myndigheter att, efter en berättigad begäran av rättighetshavaren, 

ålägga den som gör eller misstänks göra intrång att utlämna information rörande intrånget. 

Denna information kan röra vilken person som helst som är inblandad i vilken som helst del 

av intrånget inklusive information om eventuellt tredje parter som kan vara involverade i 

distribution av intrångsgörande material. Denna artikel hämtar mycket från en motsvarande 

artikel i TRIPS, artikel 47, men inkluderar inte samma krav på att informationen skall vara i 

proportion till hur allvarligt intrånget är.
132

 

Under den omfattande artikel 27 så återfinns p. 4, en punkt som ställer upp möjligheten för 

medlemstater att ge sina relevanta myndigheter möjlighet att ålägga internetleverantörer att 

utelämna den information som krävs för att identifiera en användare vars konto påstås 

användas för intrång. Trots att artikeln ställer krav på att denna procedur skall skydda 

fundamentala värden som privatliv och personlig integritet så har detta inte hindrat 

motståndare till ACTA att hävda att avtalet innebär ett allvarligt hot mot dessa värden. 

Vad gäller situationen med genomsökande av personliga mediaspelare med mera så säger 

artikel 14.2 i ACTA att medlemsstater kan utesluta små kvantiteter av icke-kommersiellt gods 

(till exempel en musikspelare) i resandes personliga bagage från genomsökning vid 

gränsövergångar. Eftersom denna artikel enbart ger medlemsstaterna möjligheten att utesluta 

denna typ av gods så finns det alltså ingen garanti mot en sådan genomsökning om inte andra 

delar av ACTA motsätter sig det. 

Som sagts i avsnitt 3.2.1 så är en av de mer intressanta aspekterna av ACTA artikel 27, som 

reglerar verkställighet av åtgärder i den digitala miljön. Artikel 27.5 kräver att 

medlemsstaterna skall reglera kringgående av effektiva teknologiska åtgärder som används 

för att skydda material mot otillåten användning. Just reglering av sådana åtgärder är vad 

vissa motståndare till ACTA har hävdat utgöra ett hot mot utvecklingen av fri mjukvara. 

                                                      
132 Blakeney, s 155 
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4.2.4 Sammanfattning 

Det är av det ovanstående klart att ACTA:s medlemsstater vidtagit vissa åtgärder för att stävja 

oron och motståndet mot ACTA. Lika klart är att dessa åtgärder inte helt har kunnat lugna de 

grupper som motsätter sig avtalet. 

Viktigt att notera är det faktum att information, om intrång i den digitala miljön, är av stor 

betydelse för att överhuvudtaget kunna komma åt personer eller grupper som ligger bakom 

intrånget. Ett långtgående skydd av privatlivet försvårar beivrandet av intrång.
133

 Motivet till 

varför medlemsstaterna och underhållningsindustrin är intresserade av informationsutlämning 

är således tämligen klart. 

Det som verkar vara den mest tveksamma aspekten av dessa regler kring 

informationshantering är att de verkar vara för ospecifika i många hänseenden. Ett av de mest 

tydliga problemen är att det är oklart vilken information som får överföras mellan de olika 

medlemsstaterna till ACTA och hur det skall kontrolleras att informationen inte kommer att få 

sämre skydd. Artikel 4.2 ger visserligen skydd mot att information inte skall missbrukas men 

denna reglering gäller endast inom de enskilda medlemsstaterna. 

Vad gäller genomsökning av personliga tillhörigheter så verkar inte dessa farhågor ha 

besannats och det är svårt att se hur sådana åtgärder skulle kunna genomföras i praktiken. 

Undantag har även lyfts in avtalet för att förhindra denna typ åtgärder. 

Avsaknaden av någon form av granskande organ som skulle kunna kontrollera hur ACTA 

implementeras och tillämpas är oroväckande och går att koppla direkt till det faktum att 

ACTA förhandlats utanför de normala organisationer som hanterar immaterialrätt, WIPO och 

WTO. Utan en sådan kontrollfunktion så kommer misstänksamheten mot ACTA och 

medlemsstaternas förehavanden att öka. Kanske hade det varit i medlemsstaternas intresse att 

tydliggöra hur implementeringen av ACTA:s regleringar skulle kunna komma att se ut. 

                                                      
133 Ibid, s 157 
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I slutändan går det att säga att det som skadat ACTA:s rykte mest vad gäller avtalets effekter 

för den personliga integriteten är det faktum att förhandlingarna pågick under så pass stor 

sekretess som de gjorde. Samtidigt så går det inte att bortse från att ACTA slutat långt från de 

drakoniska scenarier som målades upp av dess opponenter. Om man skulle tro de mest 

kritiska rösterna så skulle ACTA ha inneburit slutet för vad vår personliga integritet och vad vi 

trodde vi visste om frihet på Internet. 

5 ACTA och framtiden 

En kombination av interna motsättningar och externa protester har kommit att innebära att 

ACTA idag befinner sig i någon form av avtalsmässig limbo. Trots ett färdigt och underskrivet 

avtal så har ACTA inte haft någon inverkan på den internationella regleringen av immateriella 

rättigheter eftersom avtalet endast ratificerats av Japan. Därför måste ACTA anses vara ett 

misslyckande, särskilt om man utgår från vad medlemsstaterna ville uppnå när de först 

började dra upp linjerna för avtalet. Särskilt för USA, som stod för många av de mer 

långtgående förslagen, innebar EU:s utträde en förlust då EU nog får anses som en av de mest 

inflytelserika av de grundande medlemsstaterna till ACTA. 

Mot den bakgrund som presenterats i den här uppsatsen förefaller det osannolikt att ACTA 

kommer att ratificeras av så många länder. De länder som fortfarande är intresserade av ett 

avtal kan därför tänkas komma att försöka enas kring nya projekt i samma anda men i en 

mindre krets av länder. 

5.2 The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 

Ett av de nya projekt som kan säga följa i ACTA:s anda vad gäller regleringen av 

immaterialrätt är ett bilateralt samarbete mellan EU och Kanada. 

I maj 2009 påbörjades förhandlingar om ett nytt fördrag på immaterialrättens område, CETA, 

mellan Kanada och EU.
134

  

                                                      
134 EU-Kommissionen, Countries and Regions: Canada, 3/5 2013 (3/6 2013), 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/ 
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Avtalet har växt fram ur en gemensam studie med titeln Assessing the costs and benefits of a 

closer EU-Canada economic partership som genomfördes i oktober 2008. Studien visade att 

både EU och Kanada skulle tjäna på närmare handelsrelationer och att avtalet skulle bidra till 

att öka den ekonomiska tillväxten och skapandet av jobb både i Kanada och inom EU.
135

 Mot 

denna bakgrund så verkar det som att CETA utgör en naturlig utveckling av en allt viktigare 

relation mellan de båda medlemsstaterna och att avtalet inte skulle sticka ut från många andra 

liknande överenskommelser som träffas av nationer världen över. Men det faktum att CETA i 

nuläget har vissa uppenbara kopplingar till det allt mer irrelevanta ACTA innebär att det är 

intressant att titta närmare på varför CETA dragit till sig mycket negativ uppmärksamhet, 

framförallt från de grupper som tydligt motsatta sig ACTA. 

I den gemensamma studien analyseras flera handelsrelaterade ämnen som frågan om 

samarbete skulle kunna leda till fördelar för både EU och Kanada. Skyddet av immateriella 

rättigheter är centrala i studien som inleds med att konstatera att EU och Kanada är 

världsledande nationerna vad gäller utvecklingen och skyddet av immateriella rättigheter och 

att en balanserad skyddsnivå är nödvändig för att garantera både fortsatt innovation och god 

konkurrens.
136

 Existerande samarbeten i WTO och WIPO presenteras och vikten av ökade 

ansträngningar i samband med den digitala tidsåldern poängteras.
137

 Svårigheter som till 

exempel att de nuvarande systemen för informationsdelning med privata företag gör det svårt 

att komma till rätta med intrång utpekas som ett problemområde.
138

 Avslutningsvis nämns det 

att båda parter är arbetar i olika internationella fora som WIPO och WTO för att finna en 

                                                      
135 Ibid 

136 EU-kommissionen och Kanada,  Assessing the costs and benefits of a closer EU-Canada economic 

partership, oktober 2008 (3/6 2013), 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf, s 79 

137 A a, s 80 f f 

138 A a, s 88 
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lösning på problemet med piratkopiering och ACTA nämns som ett exempel på dessa 

ansträngningar.
139

 

5.2.1 ACTA reser sig från graven: kritik och gensvar 

Efter att förhandlingarna kring CETA inletts så dröjde det inte länge förrän media och olika 

intressegrupper började rapportera att CETA hade stora likheter med ACTA.
140

 I och med att 

förhandlingarna kring CETA hölls hemliga av medlemsstaterna så anklagades särskilt EU för 

att återigen försöka smyga in de kontroversiella delarna i ACTA i EU:s lagstiftning.
141

 Vad 

gäller de faktiska likheter mellan ACTA och CETA så listar Micheal Geist flera avsnitt i 

CETA där språket antingen är i princip identiskt med ACTA.
142

 

Denna kritik av CETA har bemötts av EU-kommissionen. I ett uttalande dementerade 

kommissionen att CETA utgjorde ett ACTA ”through the backdoor” och publicerade ett 

dokument som avsåg att förtydliga målet med CETA.
143

 Kommissionen hävdade att eftersom 

ACTA hade förkastat ACTA så hade de regleringar som diskuterades för CETA:s uppdaterats 

för att reflektera detta.
144

 Vidare hävdas att två av de mest kontroversiella förslagen i ATCA, 

ansvar för Internetleverantörer och bindande straffrättsliga regleringar, inte längre är den del 

av förhandlingarna mellan EU och Kanada. 

                                                      
139 Ibid 

140 Se till exempel Clark, L, Acta's worst clauses resurface in Canada-EU trade treaty, verbatim, Wired 10/7 

2012 (3,6 2013), http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-07/10/acta-resurfaces-in-ceta 

141 Rossini, C, Canada-EU Trade Agreement Replicates ACTA's Notorious Copyright Provisions, 13/10 2012 (3/6 

2013), https://www.eff.org/deeplinks/2012/10/ceta-replicates-acta 

142 Geist, M, ACTA Lives: How the EU & Canada Are Using CETA as Backdoor Mechanism To Revive ACTA, 9/7 

2012 (3/6 2013), http://www.michaelgeist.ca/content/view/6580/135/ 

143 EU-kommissionen, CETA is not ACTA, 14/8 2012 (14/6 2013), 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=826 

144 EU-kommissionen, Factsheet: The EU's Free Trade Agreement with Canada, 1/2 2013 (14/6 2013), 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/august/tradoc_149866.pdf 
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CETA:s slutgiltiga historia är ännu inte skriven då avtalet inte är färdigförhandlat men det 

verkar som att förhandlarna är högst medvetna om misstänksamheten som riktas mot avtalet 

och försöker göra vad de kan för att garantera att CETA inte utgör ett nytt eller förklätt ACTA. 

Vissa frågetecken verkar dock kvarstå och inget är hugget i sten förrän en slutgiltig version av 

CETA är antagen. 

6 Sammanfattning 

ACTA-avtalet var ett försök att förflytta den känsliga frågan om immateriella rättigheter från 

större, mer allmänna fora till sådana där det är lättare att nå de överenskommelser 

medlemsstaterna önskar. Historien kring ACTA har dock bidragit till att öka nationers och 

organisationers medvetenhet om vilka reaktioner avtal av denna typ kan få när de når ut till en 

större allmänhet. Avtal som omgärdas av sekretess kommer ofrånkomligen att dra till sig 

kritik från olika grupper, särskilt om det spekulerade innehållet utgör ett redan kontroversiellt 

ämne. ACTA har anklagats för intrång in den personliga integriteten, inskränkningar av 

informationsfrihet och en omfattande brist på transparens. 

För att undvika anklagelser om hemlighetsmakeri och drakoniska åtgärder mot fildelare så 

tror jag att medlemsstaterna gynnas av att förhandlingarna är transparenta. Givetvis så får inte 

förhandlingarna skadas av ett sådant förfarande men med facit i hand så kan sägas att ACTA 

förlorade mycket på hemlighetsmakeriet kring innehållet. Om fler grupper hade fått insyn i 

förhandlingarna så hade kanske inte allt som medlemsstaterna önskade kommit med i 

slutversionen. Om inga kompromisser görs så är det min uppfattning att sannolikheten att 

driva igenom ett avtal som ACTA minskar betydligt. Det som motståndare till ACTA och 

CETA hävdar är att CETA representerar ett försök att ”smyga förbi” de impopulära förslagen 

ifrån ACTA utan att behöva genomföra några kompromisser överhuvudtaget. Detta påstående 

har dock bemötts av förhandlarna i CETA. 

För framtida avtal om immaterialrätt så är jag övertygad om att grupper som EFF och 

allmänheten i stort är mer uppmärksamma på vad sådana avtal kan innebära. Men om trenden 

med forum shifting fortsätter så kan det bli svårt att finna alla de potentiella avtal eller 
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samarbeten som diskuteras. Det fortsatta motståndet från mindre utvecklade länder kommer 

säkerligen att bidra till denna trend att förflytta avtal till mer gynnade fora endast kommer att 

fortsätta. 

Med allt detta sagt så avslutar jag med att konstatera att immateriella rättigheter som 

upphovsrätt, varumärken och patent idag är en mycket viktig och ökande del av 

världsekonomin. I den digitala miljön uppstår stora utmaningar för den traditionella 

immaterialrätten. På grund av den stora roll som dessa rättigheter spelar idag så är det svårt att 

se att sådana nationer skulle upphöra med att försöka säkra sina intressen och öka det 

immaterialrättsliga skyddet världen över. Om en kompromiss mellan skydd och andra viktiga 

intressen kan nås så vore detta naturligvis idealiskt. Det är dock svårt att se en sådan 

utveckling när alla inblandade parter alltid sätter sina egna behov och intressen i första 

rummet och inte är villiga att ge vika för motparternas argument. 
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ACTA/en 1 

ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT 

BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, 

AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE REPUBLIC OF KOREA, 

THE UNITED MEXICAN STATES, THE KINGDOM OF MOROCCO, NEW ZEALAND, 

THE REPUBLIC OF SINGAPORE, THE SWISS CONFEDERATION 

AND THE UNITED STATES OF AMERICA
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THE PARTIES TO THIS AGREEMENT,  

 

NOTING that effective enforcement of intellectual property rights is critical to sustaining economic 

growth across all industries and globally; 

 

NOTING further that the proliferation of counterfeit and pirated goods, as well as of services that 

distribute infringing material, undermines legitimate trade and sustainable development of the world 

economy, causes significant financial losses for right holders and for legitimate businesses, and, in 

some cases, provides a source of revenue for organized crime and otherwise poses risks to 

the public; 

 

DESIRING TO combat such proliferation through enhanced international cooperation and more 

effective international enforcement;  

 

INTENDING TO provide effective and appropriate means, complementing the TRIPS Agreement, 

for the enforcement of intellectual property rights, taking into account differences in their respective 

legal systems and practices;  

 

DESIRING TO ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not 

themselves become barriers to legitimate trade;  

 

DESIRING TO address the problem of infringement of intellectual property rights, including 

infringement taking place in the digital environment, in particular with respect to copyright or 

related rights, in a manner that balances the rights and interests of the relevant right holders, service 

providers, and users;  
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DESIRING TO promote cooperation between service providers and right holders to address 

relevant infringements in the digital environment;  

 

DESIRING that this Agreement operates in a manner mutually supportive of international 

enforcement work and cooperation conducted within relevant international organizations;  

 

RECOGNIZING the principles set forth in the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and 

Public Health, adopted on 14 November 2001, at the Fourth WTO Ministerial Conference; 

 

HEREBY AGREE AS FOLLOWS: 
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CHAPTER I 

 

INITIAL PROVISIONS AND GENERAL DEFINITIONS 

 

 

SECTION 1 

 

INITIAL PROVISIONS 

 

 

ARTICLE 1 

 

Relation to Other Agreements 

 

Nothing in this Agreement shall derogate from any obligation of a Party with respect to any other 

Party under existing agreements, including the TRIPS Agreement.  
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ARTICLE 2 

 

Nature and Scope of Obligations 

 

1. Each Party shall give effect to the provisions of this Agreement. A Party may implement in its 

law more extensive enforcement of intellectual property rights than is required by this Agreement, 

provided that such enforcement does not contravene the provisions of this Agreement. Each Party 

shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement 

within its own legal system and practice. 

 

2. Nothing in this Agreement creates any obligation with respect to the distribution of resources 

as between enforcement of intellectual property rights and enforcement of law in general. 

 

3. The objectives and principles set forth in Part I of the TRIPS Agreement, in particular in 

Articles 7 and 8, shall apply, mutatis mutandis, to this Agreement. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Relation to Standards concerning the Availability and Scope of Intellectual Property Rights 

 

1. This Agreement shall be without prejudice to provisions in a Party's law governing the 

availability, acquisition, scope, and maintenance of intellectual property rights. 
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2. This Agreement does not create any obligation on a Party to apply measures where a right in 

intellectual property is not protected under its laws and regulations. 

 

 

ARTICLE 4 

 

Privacy and Disclosure of Information 

 

1. Nothing in this Agreement shall require a Party to disclose: 

 

(a) information, the disclosure of which would be contrary to its law, including laws protecting 

privacy rights, or international agreements to which it is party; 

 

(b) confidential information, the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise 

be contrary to the public interest; or 

 

(c) confidential information, the disclosure of which would prejudice the legitimate commercial 

interests of particular enterprises, public or private.  

 

2. When a Party provides written information pursuant to the provisions of this Agreement, the 

Party receiving the information shall, subject to its law and practice, refrain from disclosing or 

using the information for a purpose other than that for which the information was provided, except 

with the prior consent of the Party providing the information.  

 

 



 

ACTA/en 7 

SECTION 2 

 

GENERAL DEFINITIONS 

 

 

ARTICLE 5 

 

General Definitions 

 

For the purposes of this Agreement, unless otherwise specified: 

 

(a) ACTA means the Anti-Counterfeiting Trade Agreement; 

 

(b) Committee means the ACTA Committee established under Chapter V 

(Institutional Arrangements); 

 

(c) competent authorities includes the appropriate judicial, administrative, or law enforcement 

authorities under a Party's law;  

 

(d) counterfeit trademark goods means any goods, including packaging, bearing without 

authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of 

such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, 

and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law 

of the country in which the procedures set forth in Chapter II (Legal Framework for 

Enforcement of Intellectual Property Rights) are invoked;  
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(e) country is to be understood to have the same meaning as that set forth in the 

Explanatory Notes to the WTO Agreement; 

 

(f) customs transit means the customs procedure under which goods are transported under 

customs control from one customs office to another;  

 

(g) days means calendar days; 

 

(h) intellectual property refers to all categories of intellectual property that are the subject of 

Sections 1 through 7 of Part II of the TRIPS Agreement;  

 

(i) in-transit goods means goods under customs transit or transhipment; 

 

(j) person means a natural person or a legal person; 

 

(k) pirated copyright goods means any goods which are copies made without the consent of the 

right holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and 

which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy would 

have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country 

in which the procedures set forth in Chapter II (Legal Framework for Enforcement of 

Intellectual Property Rights) are invoked; 
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(l) right holder includes a federation or an association having the legal standing to assert rights in 

intellectual property; 

 

(m) territory, for the purposes of Section 3 (Border Measures) of Chapter II (Legal Framework for 

Enforcement of Intellectual Property Rights), means the customs territory and all free zones
1
 

of a Party; 

 

(n) transhipment means the customs procedure under which goods are transferred under customs 

control from the importing means of transport to the exporting means of transport within the 

area of one customs office which is the office of both importation and exportation; 

 

(o) TRIPS Agreement means the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, contained in Annex 1C to the WTO Agreement;
 
 

 

(p) WTO means the World Trade Organization; and  

 

(q) WTO Agreement means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

Organization, done on 15 April 1994. 

                                                 
1
 For greater certainty, the Parties acknowledge that free zone means a part of the territory of a 

Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes 

are concerned, as being outside the customs territory. 
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CHAPTER II  

 

LEGAL FRAMEWORK FOR ENFORCEMENT 

OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

 

SECTION 1 

 

GENERAL OBLIGATIONS 

 

 

ARTICLE 6 

 

General Obligations with Respect to Enforcement 

 

1. Each Party shall ensure that enforcement procedures are available under its law so as to 

permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this 

Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute 

a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid 

the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse. 
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2. Procedures adopted, maintained, or applied to implement the provisions of this Chapter shall 

be fair and equitable, and shall provide for the rights of all participants subject to such procedures to 

be appropriately protected. These procedures shall not be unnecessarily complicated or costly, or 

entail unreasonable time-limits or unwarranted delays. 

 

3. In implementing the provisions of this Chapter, each Party shall take into account the need for 

proportionality between the seriousness of the infringement, the interests of third parties, and the 

applicable measures, remedies and penalties.  

 

4. No provision of this Chapter shall be construed to require a Party to make its officials subject 

to liability for acts undertaken in the performance of their official duties. 

 

 

SECTION 2 

 

CIVIL ENFORCEMENT
1
 

 

 

ARTICLE 7 

 

Availability of Civil Procedures 

 

1. Each Party shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the 

enforcement of any intellectual property right as specified in this Section.  

 

                                                 
1
 A Party may exclude patents and protection of undisclosed information from the scope of 

this Section. 
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2. To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of administrative procedures on 

the merits of a case, each Party shall provide that such procedures shall conform to principles 

equivalent in substance to those set forth in this Section.  

 

 

ARTICLE 8 

 

Injunctions 

 

1. Each Party shall provide that, in civil judicial proceedings concerning the enforcement of 

intellectual property rights, its judicial authorities have the authority to issue an order against a party 

to desist from an infringement, and inter alia, an order to that party or, where appropriate, to a third 

party over whom the relevant judicial authority exercises jurisdiction, to prevent goods that involve 

the infringement of an intellectual property right from entering into the channels of commerce.  

 

2. Notwithstanding the other provisions of this Section, a Party may limit the remedies available 

against use by governments, or by third parties authorized by a government, without the 

authorization of the right holder, to the payment of remuneration, provided that the Party complies 

with the provisions of Part II of the TRIPS Agreement specifically addressing such use. In other 

cases, the remedies under this Section shall apply or, where these remedies are inconsistent with a 

Party's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.  
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ARTICLE 9 

 

Damages 

 

1. Each Party shall provide that, in civil judicial proceedings concerning the enforcement of 

intellectual property rights, its judicial authorities have the authority to order the infringer who, 

knowingly or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity to pay the right 

holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered as a result of the 

infringement. In determining the amount of damages for infringement of intellectual property rights, 

a Party's judicial authorities shall have the authority to consider, inter alia, any legitimate measure 

of value the right holder submits, which may include lost profits, the value of the infringed goods or 

services measured by the market price, or the suggested retail price.  

 

2. At least in cases of copyright or related rights infringement and trademark counterfeiting, 

each Party shall provide that, in civil judicial proceedings, its judicial authorities have the authority 

to order the infringer to pay the right holder the infringer's profits that are attributable to the 

infringement. A Party may presume those profits to be the amount of damages referred to in 

paragraph 1. 
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3. At least with respect to infringement of copyright or related rights protecting works, 

phonograms, and performances, and in cases of trademark counterfeiting, each Party shall also 

establish or maintain a system that provides for one or more of the following:  

 

(a) pre-established damages; or  

 

(b) presumptions
1
 for determining the amount of damages sufficient to compensate the right 

holder for the harm caused by the infringement; or  

 

(c) at least for copyright, additional damages. 

 

4. Where a Party provides the remedy referred to in subparagraph 3(a) or the presumptions 

referred to in subparagraph 3(b), it shall ensure that either its judicial authorities or the right holder 

has the right to choose such a remedy or presumptions as an alternative to the remedies referred to 

in paragraphs 1 and 2.  

 

5. Each Party shall provide that its judicial authorities, where appropriate, have the authority to 

order, at the conclusion of civil judicial proceedings concerning infringement of at least copyright 

or related rights, or trademarks, that the prevailing party be awarded payment by the losing party of 

court costs or fees and appropriate attorney's fees, or any other expenses as provided for under that 

Party's law. 

 

 

                                                 
1
 The presumptions referred to in subparagraph 3(b) may include a presumption that the amount 

of damages is: (i) the quantity of the goods infringing the right holder's intellectual property 

right in question and actually assigned to third persons, multiplied by the amount of profit per 

unit of goods which would have been sold by the right holder if there had not been the act of 

infringement; or (ii) a reasonable royalty; or (iii) a lump sum on the basis of elements such as 

at least the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had 

requested authorization to use the intellectual property right in question. 
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ARTICLE 10 

 

Other Remedies 

 

1. At least with respect to pirated copyright goods and counterfeit trademark goods, each Party 

shall provide that, in civil judicial proceedings, at the right holder's request, its judicial authorities 

have the authority to order that such infringing goods be destroyed, except in exceptional 

circumstances, without compensation of any sort.  

 

2. Each Party shall further provide that its judicial authorities have the authority to order that 

materials and implements, the predominant use of which has been in the manufacture or creation of 

such infringing goods, be, without undue delay and without compensation of any sort, destroyed or 

disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of 

further infringements.  

 

3. A Party may provide for the remedies described in this Article to be carried out at the 

infringer's expense.  
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ARTICLE 11 

 

Information Related to Infringement 

 

Without prejudice to its law governing privilege, the protection of confidentiality of information 

sources, or the processing of personal data, each Party shall provide that, in civil judicial 

proceedings concerning the enforcement of intellectual property rights, its judicial authorities have 

the authority, upon a justified request of the right holder, to order the infringer or, in the alternative, 

the alleged infringer, to provide to the right holder or to the judicial authorities, at least for the 

purpose of collecting evidence, relevant information as provided for in its applicable laws and 

regulations that the infringer or alleged infringer possesses or controls. Such information may 

include information regarding any person involved in any aspect of the infringement or alleged 

infringement and regarding the means of production or the channels of distribution of the infringing 

or allegedly infringing goods or services, including the identification of third persons alleged to be 

involved in the production and distribution of such goods or services and of their channels 

of distribution. 
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ARTICLE 12 

 

Provisional Measures 

 

1. Each Party shall provide that its judicial authorities have the authority to order prompt and 

effective provisional measures: 

 

(a) against a party or, where appropriate, a third party over whom the relevant judicial authority 

exercises jurisdiction, to prevent an infringement of any intellectual property right from 

occurring, and in particular, to prevent goods that involve the infringement of an intellectual 

property right from entering into the channels of commerce;  

 

(b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement. 

 

2. Each Party shall provide that its judicial authorities have the authority to adopt provisional 

measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause 

irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being 

destroyed. In proceedings conducted inaudita altera parte, each Party shall provide its judicial 

authorities with the authority to act expeditiously on requests for provisional measures and to make 

a decision without undue delay. 
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3. At least in cases of copyright or related rights infringement and trademark counterfeiting, 

each Party shall provide that, in civil judicial proceedings, its judicial authorities have the authority 

to order the seizure or other taking into custody of suspect goods, and of materials and implements 

relevant to the act of infringement, and, at least for trademark counterfeiting, documentary 

evidence, either originals or copies thereof, relevant to the infringement.  

 

4. Each Party shall provide that its authorities have the authority to require the applicant, with 

respect to provisional measures, to provide any reasonably available evidence in order to satisfy 

themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant's right is being infringed or that 

such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent 

assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse. Such security or equivalent 

assurance shall not unreasonably deter recourse to procedures for such provisional measures. 

 

5. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission 

by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement of an 

intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, 

upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury 

caused by these measures.  

 

 



 

ACTA/en 19 

SECTION 3 

 

BORDER MEASURES
1, 2 

 

 

ARTICLE 13 

 

Scope of the Border Measures
3
 

 

In providing, as appropriate, and consistent with its domestic system of intellectual property rights 

protection and without prejudice to the requirements of the TRIPS Agreement, for effective border 

enforcement of intellectual property rights, a Party should do so in a manner that does not 

discriminate unjustifiably between intellectual property rights and that avoids the creation of 

barriers to legitimate trade. 

 

 

                                                 
1
 Where a Party has dismantled substantially all controls over movement of goods across its 

border with another Party with which it forms part of a customs union, it shall not be required 

to apply the provisions of this Section at that border. 
2
 It is understood that there shall be no obligation to apply the procedures set forth in this 

Section to goods put on the market in another country by or with the consent of the 

right holder. 
3
 The Parties agree that patents and protection of undisclosed information do not fall within the 

scope of this Section. 



 

ACTA/en 20 

ARTICLE 14 

 

Small Consignments and Personal Luggage 

 

1. Each Party shall include in the application of this Section goods of a commercial nature sent 

in small consignments.  

 

2. A Party may exclude from the application of this Section small quantities of goods of a 

non-commercial nature contained in travellers' personal luggage. 

 

 

ARTICLE 15 

 

Provision of Information from the Right Holder  

 

Each Party shall permit its competent authorities to request a right holder to supply relevant 

information to assist the competent authorities in taking the border measures referred to in this 

Section. A Party may also allow a right holder to supply relevant information to its 

competent authorities. 
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ARTICLE 16 

 

Border measures 

 

1. Each Party shall adopt or maintain procedures with respect to import and export shipments 

under which: 

 

(a) its customs authorities may act upon their own initiative to suspend the release of suspect 

goods; and  

 

(b) where appropriate, a right holder may request its competent authorities to suspend the release 

of suspect goods. 

 

2. A Party may adopt or maintain procedures with respect to suspect in-transit goods or in other 

situations where the goods are under customs control under which: 

 

(a) its customs authorities may act upon their own initiative to suspend the release of, or to 

detain, suspect goods; and  

 

(b) where appropriate, a right holder may request its competent authorities to suspend the release 

of, or to detain, suspect goods. 
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ARTICLE 17 

 

Application by the Right Holder  

 

1. Each Party shall provide that its competent authorities require a right holder that requests the 

procedures described in subparagraphs 1(b) and 2(b) of Article 16 (Border Measures) to provide 

adequate evidence to satisfy the competent authorities that, under the law of the Party providing the 

procedures, there is prima facie an infringement of the right holder's intellectual property right, and 

to supply sufficient information that may reasonably be expected to be within the right holder's 

knowledge to make the suspect goods reasonably recognizable by the competent authorities. The 

requirement to provide sufficient information shall not unreasonably deter recourse to the 

procedures described in subparagraphs 1(b) and 2(b) of Article 16 (Border Measures).  

 

2. Each Party shall provide for applications to suspend the release of, or to detain, any suspect 

goods
1
 under customs control in its territory. A Party may provide for such applications to apply to 

multiple shipments. A Party may provide that, at the request of the right holder, the application to 

suspend the release of, or to detain, suspect goods may apply to selected points of entry and exit 

under customs control.  

 

3. Each Party shall ensure that its competent authorities inform the applicant within a reasonable 

period whether they have accepted the application. Where its competent authorities have accepted 

the application, they shall also inform the applicant of the period of validity of the application.  

 

                                                 
1
 The requirement to provide for such applications is subject to the obligations to provide 

procedures referred to in subparagraphs 1(b) and 2(b) of Article 16 (Border Measures). 
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4. A Party may provide that, where the applicant has abused the procedures described in 

subparagraphs 1(b) and 2(b) of Article 16 (Border Measures), or where there is due cause, its 

competent authorities have the authority to deny, suspend, or void an application. 

 

 

ARTICLE 18 

 

Security or Equivalent Assurance 

 

Each Party shall provide that its competent authorities have the authority to require a right holder 

that requests the procedures described in subparagraphs 1(b) and 2(b) of Article 16 (Border 

Measures) to provide a reasonable security or equivalent assurance sufficient to protect the 

defendant and the competent authorities and to prevent abuse. Each Party shall provide that such 

security or equivalent assurance shall not unreasonably deter recourse to these procedures. A Party 

may provide that such security may be in the form of a bond conditioned to hold the defendant 

harmless from any loss or damage resulting from any suspension of the release of, or detention of, 

the goods in the event the competent authorities determine that the goods are not infringing. A Party 

may, only in exceptional circumstances or pursuant to a judicial order, permit the defendant to 

obtain possession of suspect goods by posting a bond or other security.  
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ARTICLE 19 

 

Determination as to Infringement 

 

Each Party shall adopt or maintain procedures by which its competent authorities may determine, 

within a reasonable period after the initiation of the procedures described in Article 16 (Border 

Measures), whether the suspect goods infringe an intellectual property right. 

 

 

ARTICLE 20 

 

Remedies 

1. Each Party shall provide that its competent authorities have the authority to order the 

destruction of goods following a determination referred to in Article 19 (Determination as to 

Infringement) that the goods are infringing. In cases where such goods are not destroyed, each Party 

shall ensure that, except in exceptional circumstances, such goods are disposed of outside the 

channels of commerce in such a manner as to avoid any harm to the right holder.  

 

2. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully 

affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the 

channels of commerce.  

 

3. A Party may provide that its competent authorities have the authority to impose administrative 

penalties following a determination referred to in Article 19 (Determination as to Infringement) that 

the goods are infringing.  
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ARTICLE 21 

 

Fees 

 

Each Party shall provide that any application fee, storage fee, or destruction fee to be assessed by its 

competent authorities in connection with the procedures described in this Section shall not be used 

to unreasonably deter recourse to these procedures. 

 

 

ARTICLE 22 

 

Disclosure of Information 

 

Without prejudice to a Party's laws pertaining to the privacy or confidentiality of information:  

 

(a) a Party may authorize its competent authorities to provide a right holder with information 

about specific shipments of goods, including the description and quantity of the goods, to 

assist in the detection of infringing goods; 
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(b) a Party may authorize its competent authorities to provide a right holder with information 

about goods, including, but not limited to, the description and quantity of the goods, the name 

and address of the consignor, importer, exporter, or consignee, and, if known, the country of 

origin of the goods, and the name and address of the manufacturer of the goods, to assist in 

the determination referred to in Article 19 (Determination as to Infringement);  

 

(c) unless a Party has provided its competent authorities with the authority described in 

subparagraph (b), at least in cases of imported goods, where its competent authorities have 

seized suspect goods or, in the alternative, made a determination referred to in Article 19 

(Determination as to Infringement) that the goods are infringing, the Party shall authorize its 

competent authorities to provide a right holder, within thirty days
1
 of the seizure or 

determination, with information about such goods, including, but not limited to, the 

description and quantity of the goods, the name and address of the consignor, importer, 

exporter, or consignee, and, if known, the country of origin of the goods, and the name and 

address of the manufacturer of the goods.  

 

 

                                                 
1
 For the purposes of this Article, days means business days. 
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SECTION 4 

 

CRIMINAL ENFORCEMENT 

 

 

ARTICLE 23 

 

Criminal Offences  

 

1. Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases 

of wilful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy on a commercial scale
1
. For 

the purposes of this Section, acts carried out on a commercial scale include at least those carried out 

as commercial activities for direct or indirect economic or commercial advantage.  

 

2. Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied in cases of wilful 

importation
2
 and domestic use, in the course of trade and on a commercial scale, of labels 

or packaging
3
:  

 

(a) to which a mark has been applied without authorization which is identical to, or cannot be 

distinguished from, a trademark registered in its territory; and  

 

                                                 
1
 Each Party shall treat wilful importation or exportation of counterfeit trademark goods or 

pirated copyright goods on a commercial scale as unlawful activities subject to criminal 

penalties under this Article. A Party may comply with its obligation relating to importation 

and exportation of counterfeit trademark goods or pirated copyright goods by providing for 

distribution, sale or offer for sale of such goods on a commercial scale as unlawful activities 

subject to criminal penalties. 
2
 A Party may comply with its obligation relating to importation of labels or packaging through 

its measures concerning distribution. 
3
 A Party may comply with its obligations under this paragraph by providing for criminal 

procedures and penalties to be applied to attempts to commit a trademark offence. 
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(b) which are intended to be used in the course of trade on goods or in relation to services which 

are identical to goods or services for which such trademark is registered. 

 

3. A Party may provide criminal procedures and penalties in appropriate cases for the 

unauthorized copying of cinematographic works from a performance in a motion picture exhibition 

facility generally open to the public. 

 

4. With respect to the offences specified in this Article for which a Party provides criminal 

procedures and penalties, that Party shall ensure that criminal liability for aiding and abetting is 

available under its law. 

 

5. Each Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, 

to establish the liability, which may be criminal, of legal persons for the offences specified in this 

Article for which the Party provides criminal procedures and penalties. Such liability shall be 

without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the 

criminal offences. 
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ARTICLE 24 

 

Penalties 

 

For offences specified in paragraphs 1, 2, and 4 of Article 23 (Criminal Offences), each Party shall 

provide penalties that include imprisonment as well as monetary fines
1
 sufficiently high to provide a 

deterrent to future acts of infringement, consistently with the level of penalties applied for crimes of 

a corresponding gravity.  

 

 

ARTICLE 25 

 

Seizure, Forfeiture, and Destruction 

 

1. With respect to the offences specified in paragraphs 1, 2, 3, and 4 of Article 23 (Criminal 

Offences) for which a Party provides criminal procedures and penalties, that Party shall provide that 

its competent authorities have the authority to order the seizure of suspected counterfeit trademark 

goods or pirated copyright goods, any related materials and implements used in the commission of 

the alleged offence, documentary evidence relevant to the alleged offence, and the assets derived 

from, or obtained directly or indirectly through, the alleged infringing activity.  

 

2. Where a Party requires the identification of items subject to seizure as a prerequisite for 

issuing an order referred to in paragraph 1, that Party shall not require the items to be described in 

greater detail than necessary to identify them for the purpose of seizure.  

 

                                                 
1
 It is understood that there is no obligation for a Party to provide for the possibility of 

imprisonment and monetary fines to be imposed in parallel. 
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3. With respect to the offences specified in paragraphs 1, 2, 3, and 4 of Article 23 (Criminal 

Offences) for which a Party provides criminal procedures and penalties, that Party shall provide that 

its competent authorities have the authority to order the forfeiture or destruction of all counterfeit 

trademark goods or pirated copyright goods. In cases where counterfeit trademark goods and pirated 

copyright goods are not destroyed, the competent authorities shall ensure that, except in exceptional 

circumstances, such goods shall be disposed of outside the channels of commerce in such a manner 

as to avoid causing any harm to the right holder. Each Party shall ensure that the forfeiture or 

destruction of such goods shall occur without compensation of any sort to the infringer. 

 

4. With respect to the offences specified in paragraphs 1, 2, 3, and 4 of Article 23 (Criminal 

Offences) for which a Party provides criminal procedures and penalties, that Party shall provide that 

its competent authorities have the authority to order the forfeiture or destruction of materials and 

implements predominantly used in the creation of counterfeit trademark goods or pirated copyright 

goods and, at least for serious offences, of the assets derived from, or obtained directly or indirectly 

through, the infringing activity. Each Party shall ensure that the forfeiture or destruction of such 

materials, implements, or assets shall occur without compensation of any sort to the infringer. 

 

5. With respect to the offences specified in paragraphs 1, 2, 3, and 4 of Article 23 (Criminal 

Offences) for which a Party provides criminal procedures and penalties, that Party may provide that 

its judicial authorities have the authority to order:  

 

(a) the seizure of assets the value of which corresponds to that of the assets derived from, or 

obtained directly or indirectly through, the allegedly infringing activity; and 
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(b) the forfeiture of assets the value of which corresponds to that of the assets derived from, or 

obtained directly or indirectly through, the infringing activity. 

 

 

ARTICLE 26 

 

Ex Officio Criminal Enforcement 

 

Each Party shall provide that, in appropriate cases, its competent authorities may act upon their own 

initiative to initiate investigation or legal action with respect to the criminal offences specified in 

paragraphs 1, 2, 3, and 4 of Article 23 (Criminal Offences) for which that Party provides criminal 

procedures and penalties. 

 

 



 

ACTA/en 32 

SECTION 5 

 

ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

 

 

ARTICLE 27 

 

Enforcement in the Digital Environment 

 

1. Each Party shall ensure that enforcement procedures, to the extent set forth in Sections 2 

(Civil Enforcement) and 4 (Criminal Enforcement), are available under its law so as to permit 

effective action against an act of infringement of intellectual property rights which takes place in 

the digital environment, including expeditious remedies to prevent infringement and remedies 

which constitute a deterrent to further infringements.  

 

2. Further to paragraph 1, each Party's enforcement procedures shall apply to infringement of 

copyright or related rights over digital networks, which may include the unlawful use of means of 

widespread distribution for infringing purposes. These procedures shall be implemented in a 

manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, 

and, consistent with that Party's law, preserves fundamental principles such as freedom of 

expression, fair process, and privacy
1
.  

 

                                                 
1
 For instance, without prejudice to a Party's law, adopting or maintaining a regime providing 

for limitations on the liability of, or on the remedies available against, online service 

providers while preserving the legitimate interests of right holder. 
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3. Each Party shall endeavour to promote cooperative efforts within the business community to 

effectively address trademark and copyright or related rights infringement while preserving 

legitimate competition and, consistent with that Party's law, preserving fundamental principles such 

as freedom of expression, fair process, and privacy. 

 

4. A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities 

with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder 

information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement, 

where that right holder has filed a legally sufficient claim of trademark or copyright or related rights 

infringement, and where such information is being sought for the purpose of protecting or enforcing 

those rights. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers 

to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party's law, 

preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy. 

 

5. Each Party shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the 

circumvention of effective technological measures
1
 that are used by authors, performers or 

producers of phonograms in connection with the exercise of their rights in, and that restrict acts in 

respect of, their works, performances, and phonograms, which are not authorized by the authors, the 

performers or the producers of phonograms concerned or permitted by law.  

 

                                                 
1
 For the purposes of this Article, technological measures means any technology, device, or 

component that, in the normal course of its operation, is designed to prevent or restrict acts, in 

respect of works, performances, or phonograms, which are not authorized by authors, 

performers or producers of phonograms, as provided for by a Party's law. Without prejudice 

to the scope of copyright or related rights contained in a Party's law, technological measures 

shall be deemed effective where the use of protected works, performances, or phonograms is 

controlled by authors, performers or producers of phonograms through the application of a 

relevant access control or protection process, such as encryption or scrambling, or a copy 

control mechanism, which achieves the objective of protection. 
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6. In order to provide the adequate legal protection and effective legal remedies referred to in 

paragraph 5, each Party shall provide protection at least against: 

 

(a) to the extent provided by its law:  

 

(i) the unauthorized circumvention of an effective technological measure carried out 

knowingly or with reasonable grounds to know; and  

 

(ii) the offering to the public by marketing of a device or product, including computer 

programs, or a service, as a means of circumventing an effective technological 

measure; and 

 

(b) the manufacture, importation, or distribution of a device or product, including computer 

programs, or provision of a service that:  

 

(i) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing an effective 

technological measure; or 

 

(ii) has only a limited commercially significant purpose other than circumventing an 

effective technological measure
1
. 

 

                                                 
1
 In implementing paragraphs 5 and 6, no Party shall be obligated to require that the design of, 

or the design and selection of parts and components for, a consumer electronics, 

telecommunications, or computing product provide for a response to any particular 

technological measure, so long as the product does not otherwise contravene its measures 

implementing these paragraphs. 
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7. To protect electronic rights management information
1
, each Party shall provide adequate legal 

protection and effective legal remedies against any person knowingly performing without authority 

any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies, having reasonable grounds to 

know, that it will induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of any copyright or 

related rights: 

 

(a) to remove or alter any electronic rights management information;  

 

(b) to distribute, import for distribution, broadcast, communicate, or make available to the public 

copies of works, performances, or phonograms, knowing that electronic rights management 

information has been removed or altered without authority. 

 

8. In providing adequate legal protection and effective legal remedies pursuant to the provisions 

of paragraphs 5 and 7, a Party may adopt or maintain appropriate limitations or exceptions to 

measures implementing the provisions of paragraphs 5, 6, and 7. The obligations set forth in 

paragraphs 5, 6, and 7 are without prejudice to the rights, limitations, exceptions, or defences to 

copyright or related rights infringement under a Party's law.  

                                                 
1
 For the purposes of this Article, rights management information means: 

(a) information that identifies the work, the performance, or the phonogram; the author of 

the work, the performer of the performance, or the producer of the phonogram; or the 

owner of any right in the work, performance, or phonogram;  

(b) information about the terms and conditions of use of the work, performance, or 

phonogram; or 

(c) any numbers or codes that represent the information described in (a) and (b) above; 

when any of these items of information is attached to a copy of a work, performance, or 

phonogram, or appears in connection with the communication or making available of a 

work, performance, or phonogram to the public. 
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CHAPTER III  

 

ENFORCEMENT PRACTICES 

 

 

ARTICLE 28 

 

Enforcement Expertise, Information, and Domestic Coordination  

 

1. Each Party shall encourage the development of specialized expertise within its competent 

authorities responsible for the enforcement of intellectual property rights. 

 

2. Each Party shall promote the collection and analysis of statistical data and other relevant 

information concerning intellectual property rights infringements as well as the collection of 

information on best practices to prevent and combat infringements.  

 

3. Each Party shall, as appropriate, promote internal coordination among, and facilitate joint 

actions by, its competent authorities responsible for the enforcement of intellectual property rights. 

 

4. Each Party shall endeavour to promote, where appropriate, the establishment and maintenance 

of formal or informal mechanisms, such as advisory groups, whereby its competent authorities may 

receive the views of right holders and other relevant stakeholders.  
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ARTICLE 29 

 

Management of Risk at Border  

 

1. In order to enhance the effectiveness of border enforcement of intellectual property rights, the 

competent authorities of a Party may:  

 

(a) consult with the relevant stakeholders, and the competent authorities of other Parties 

responsible for the enforcement of intellectual property rights to identify and address 

significant risks, and promote actions to mitigate those risks; and  

 

(b) share information with the competent authorities of other Parties on border enforcement of 

intellectual property rights, including relevant information to better identify and target for 

inspection shipments suspected of containing infringing goods.  

 

2. Where a Party seizes imported goods infringing an intellectual property right, its competent 

authorities may provide the Party of export with information necessary for identification of the 

parties and goods involved in the exportation of the seized goods. The competent authorities of the 

Party of export may take action against those parties and future shipments in accordance with that 

Party's law. 
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ARTICLE 30 

 

Transparency  

 

To promote transparency in the administration of its intellectual property rights enforcement 

system, each Party shall take appropriate measures, pursuant to its law and policies, to publish or 

otherwise make available to the public information on:  

 

(a) procedures available under its law for enforcing intellectual property rights, its competent 

authorities responsible for such enforcement, and contact points available for assistance; 

 

(b) relevant laws, regulations, final judicial decisions, and administrative rulings of general 

application pertaining to the enforcement of intellectual property rights; and  

 

(c) its efforts to ensure an effective system of enforcement and protection of intellectual 

property rights.  

 

 

ARTICLE 31 

 

Public Awareness  

 

Each Party shall, as appropriate, promote the adoption of measures to enhance public awareness of 

the importance of respecting intellectual property rights and the detrimental effects of intellectual 

property rights infringement. 
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ARTICLE 32 

 

Environmental Considerations in Destruction of Infringing Goods 

 

The destruction of goods infringing intellectual property rights shall be done consistently with the 

laws and regulations on environmental matters of the Party in which the destruction takes place. 

 

 

CHAPTER IV  

 

INTERNATIONAL COOPERATION 

 

 

ARTICLE 33 

 

International Cooperation  

 

1. Each Party recognizes that international cooperation is vital to realizing effective protection of 

intellectual property rights and that it should be encouraged regardless of the origin of the goods 

infringing intellectual property rights, or the location or nationality of the right holder.  
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2. In order to combat intellectual property rights infringement, in particular trademark 

counterfeiting and copyright or related rights piracy, the Parties shall promote cooperation, where 

appropriate, among their competent authorities responsible for the enforcement of intellectual 

property rights. Such cooperation may include law enforcement cooperation with respect to 

criminal enforcement and border measures covered by this Agreement.  

 

3. Cooperation under this Chapter shall be conducted consistent with relevant international 

agreements, and subject to the laws, policies, resource allocation, and law enforcement priorities of 

each Party. 

 

 

ARTICLE 34 

 

Information Sharing  

 

Without prejudice to the provisions of Article 29 (Management of Risk at Border), each Party shall 

endeavour to exchange with other Parties:  

 

(a) information the Party collects under the provisions of Chapter III (Enforcement Practices), 

including statistical data and information on best practices;  

 

(b) information on its legislative and regulatory measures related to the protection and 

enforcement of intellectual property rights; and  

 

(c) other information as appropriate and mutually agreed.  
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ARTICLE 35 

 

Capacity Building and Technical Assistance  

 

1. Each Party shall endeavour to provide, upon request and on mutually agreed terms and 

conditions, assistance in capacity building and technical assistance in improving the enforcement of 

intellectual property rights to other Parties to this Agreement and, where appropriate, to prospective 

Parties. The capacity building and technical assistance may cover such areas as: 

 

(a) enhancement of public awareness on intellectual property rights; 

 

(b) development and implementation of national legislation related to the enforcement of 

intellectual property rights; 

 

(c) training of officials on the enforcement of intellectual property rights; and 

 

(d) coordinated operations conducted at the regional and multilateral levels. 

 

2. Each Party shall endeavour to work closely with other Parties and, where appropriate, 

non-Parties to this Agreement for the purpose of implementing the provisions of paragraph 1. 
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3. A Party may undertake the activities described in this Article in conjunction with relevant 

private sector or international organizations. Each Party shall strive to avoid unnecessary 

duplication between the activities described in this Article and other international 

cooperation activities. 

 

 

CHAPTER V  

 

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS 

 

 

ARTICLE 36 

 

The ACTA Committee  

 

1. The Parties hereby establish the ACTA Committee. Each Party shall be represented on 

the Committee. 

 

2. The Committee shall: 

 

(a) review the implementation and operation of this Agreement; 

 

(b) consider matters concerning the development of this Agreement;  

 

(c) consider any proposed amendments to this Agreement in accordance with 

Article 42 (Amendments); 
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(d) decide, in accordance with paragraph 2 of Article 43 (Accession), upon the terms of accession 

to this Agreement of any Member of the WTO; and  

 

(e) consider any other matter that may affect the implementation and operation of 

this Agreement. 

 

3. The Committee may decide to: 

 

(a) establish ad hoc committees or working groups to assist the Committee in carrying out its 

responsibilities under paragraph 2, or to assist a prospective Party upon its request in acceding 

to this Agreement in accordance with Article 43 (Accession); 

 

(b) seek the advice of non-governmental persons or groups;  

 

(c) make recommendations regarding the implementation and operation of this Agreement, 

including by endorsing best practice guidelines related thereto;  

 

(d) share information and best practices with third parties on reducing intellectual property rights 

infringements, including techniques for identifying and monitoring piracy and 

counterfeiting; and  

 

(e) take other actions in the exercise of its functions. 
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4. All decisions of the Committee shall be taken by consensus, except as the Committee may 

otherwise decide by consensus. The Committee shall be deemed to have acted by consensus on a 

matter submitted for its consideration, if no Party present at the meeting when the decision is taken 

formally objects to the proposed decision. English shall be the working language of the Committee 

and the documents supporting its work shall be in the English language. 

 

5. The Committee shall adopt its rules and procedures within a reasonable period after the entry 

into force of this Agreement, and shall invite those Signatories not Parties to this Agreement to 

participate in the Committee's deliberations on those rules and procedures. The rules 

and procedures: 

 

(a) shall address such matters as chairing and hosting meetings, and the performance of 

organizational duties relevant to this Agreement and its operation; and 

 

(b) may also address such matters as granting observer status, and any other matter the 

Committee decides necessary for its proper operation. 

 

6. The Committee may amend the rules and procedures.  

 

7. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, during the first five years following the entry 

into force of this Agreement, the Committee's decisions to adopt or amend the rules and procedures 

shall be taken by consensus of the Parties and those Signatories not Parties to this Agreement. 
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8. After the period specified in paragraph 7, the Committee may adopt or amend the rules and 

procedures upon the consensus of the Parties to this Agreement.  

 

9. Notwithstanding the provisions of paragraph 8, the Committee may decide that the adoption 

or amendment of a particular rule or procedure requires the consensus of the Parties and those 

Signatories not Parties to this Agreement.  

 

10. The Committee shall convene at least once every year unless the Committee decides 

otherwise. The first meeting of the Committee shall be held within a reasonable period after the 

entry into force of this Agreement. 

 

11. For greater certainty, the Committee shall not oversee or supervise domestic or international 

enforcement or criminal investigations of specific intellectual property cases. 

 

12. The Committee shall strive to avoid unnecessary duplication between its activities and other 

international efforts regarding the enforcement of intellectual property rights. 
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ARTICLE 37 

 

Contact Points 

 

1. Each Party shall designate a contact point to facilitate communications between the Parties on 

any matter covered by this Agreement.  

 

2. On the request of another Party, a Party's contact point shall identify an appropriate office or 

official to whom the requesting Party's inquiry may be addressed, and assist, as necessary, in 

facilitating communications between the office or official concerned and the requesting Party. 

 

 

ARTICLE 38 

 

Consultations 

 

1. A Party may request in writing consultations with another Party with respect to any matter 

affecting the implementation of this Agreement. The requested Party shall accord sympathetic 

consideration to such a request, provide a response, and afford adequate opportunity to consult.  
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2. The consultations, including particular positions taken by consulting Parties, shall be kept 

confidential and be without prejudice to the rights or positions of either Party in any other 

proceeding, including a proceeding under the auspices of the Understanding on Rules and 

Procedures Governing the Settlement of Disputes contained in Annex 2 to the WTO Agreement. 

 

3. The consulting Parties may, by mutual consent, notify the Committee of the result of their 

consultations under this Article. 
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CHAPTER VI  

 

FINAL PROVISIONS 

 

 

ARTICLE 39 

 

Signature 

 

This Agreement shall remain open for signature by participants in its negotiation,
1
 and by any other 

WTO Members the participants may agree to by consensus, from 1 May 2011 until 1 May 2013. 

 

 

                                                 
1
 Australia, the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, 

Canada, the Republic of Cyprus, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Republic 

of Estonia, the European Union, the Republic of Finland, the French Republic, the Federal 

Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Republic of Hungary, Ireland, the Italian 

Republic, Japan, the Republic of Korea, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, 

the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Malta, the United Mexican States, the 

Kingdom of Morocco, the Kingdom of the Netherlands, New Zealand, the Republic of 

Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Singapore, the Slovak Republic, 

the Republic of Slovenia, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Sweden, the Swiss 

Confederation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the 

United States of America. 
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ARTICLE 40 

 

Entry Into Force  

 

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit of the sixth 

instrument of ratification, acceptance, or approval as between those Signatories that have deposited 

their respective instruments of ratification, acceptance, or approval. 

 

2. This Agreement shall enter into force for each Signatory that deposits its instrument of 

ratification, acceptance, or approval after the deposit of the sixth instrument of ratification, 

acceptance, or approval, thirty days after the date of deposit by such Signatory of its instrument of 

ratification, acceptance, or approval.  

 

 

ARTICLE 41 

 

Withdrawal 

 

A Party may withdraw from this Agreement by means of a written notification to the Depositary. 

The withdrawal shall take effect 180 days after the Depositary receives the notification.  
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ARTICLE 42 

 

Amendments 

 

1. A Party may propose amendments to this Agreement to the Committee. The Committee shall 

decide whether to present a proposed amendment to the Parties for ratification, acceptance, 

or approval. 

 

2. Any amendment shall enter into force ninety days after the date that all the Parties have 

deposited their respective instruments of ratification, acceptance, or approval with the Depositary.  

 

 

ARTICLE 43 

 

Accession  

 

1. After the expiration of the period provided in Article 39 (Signature), any Member of the WTO 

may apply to accede to this Agreement. 

 

2. The Committee shall decide upon the terms of accession for each applicant. 

 

3. This Agreement shall enter into force for the applicant thirty days after the date of deposit of 

its instrument of accession based upon the terms of accession referred to in paragraph 2. 
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ARTICLE 44 

 

Texts of the Agreement 

 

This Agreement shall be signed in a single original in the English, French, and Spanish languages, 

each version being equally authentic. 

 

 

ARTICLE 45 

 

Depositary 

 

The Government of Japan shall be the Depositary of this Agreement.  

 


