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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală și combaterea activă a contrafacerii sunt 
esențiale pentru dezvoltare, întrucât protecția proprietății intelectuale este un mijloc de 
garantare și încurajare a creativității, inovării și spiritului întreprinzător, făcând posibilă 
dezvoltarea întreprinderilor și creând bunăstare. 

Încheierea negocierilor referitoare la Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) 
oferă un cadru juridic OMC-plus, completând Acordul TRIPS, în vederea combaterii 
contrafacerii, pirateriei și a unei game largi de încălcări ale DPI prin instituirea unor norme 
comune referitoare la sancțiunile civile și penale și la procedurile vamale aplicabile statelor 
semnatare ale ACTA1..

În plus, aderarea la ACTA nu este exclusivă și alte părți, inclusiv țări în curs de dezvoltare și 
țări emergente, pot adera la acord, promovând astfel extinderea protecției DPI și consolidând 
combaterea contrafacerii și a pirateriei la nivel mondial. În viitor, ACTA ar putea dobândi un 
caracter multilateral, fiind integrat în cadrul OMC sau al OMPI (Organizația Mondială a 
Proprietății Intelectuale).

De altfel, Comisia și-a luat în mod public angajamentul de a nu impune țărilor terțe 
dispozițiile ACTA prin integrarea acestora în acordurile de liber schimb și acordurile de 
parteneriat economic.

Comisia s-a asigurat că dispozițiile ACTA respectă acquis-ul Uniunii și că nu există în cadrul 
acordului nicio dispoziție care să contravină obligațiilor părților în temeiul acordurilor în 
vigoare, inclusiv al Acordului TRIPS2.

Comerțul legitim cu medicamente generice este esențial pentru dezvoltarea sistemului de 
sănătate publică la nivel mondial și în special în țările în curs de dezvoltare. Comisia 
apreciază formularea neechivocă a dispozițiilor ACTA, care garantează accesul la sănătatea 
publică și recunoaște principiile consacrate în Declarația de la Doha privind Acordul TRIPS și 
sănătatea publică3.

În răspunsul scris al Comisiei referitor la ACTA și accesul la medicamente4, în care se afirmă 
că ACTA nu va reprezenta un obstacol în calea accesului la medicamente și, în special, a 
comerțului cu medicamente generice și că, în cazul țărilor dependente de importul de produse 
farmaceutice, nu va exista nicio obligație în ceea ce privește aplicarea unor controale la 
frontieră și a unor sancțiuni penale în cazul unor presupuse încălcări ale brevetelor referitoare 
la medicamente.

                                               
1 Negocierile referitoare la ACTA s-au încheiat la 15 noiembrie 2010, iar semnarea acordului a avut loc la 25 
noiembrie 2010, după 11 runde de negocieri la care au participat Australia, Canada, UE, Japonia, Coreea de Sud, 
Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveția și SUA.
2 A se vedea, de asemenea, capitolul I secțiunea 1 articolul 1 din ACTA.
3 Declarația de la Doha privind Acordul TRIPS și sănătatea publică a fost adoptată la 14 noiembrie 2001 în 
cadrul celei de-a patra conferințe ministeriale a OMC. 
4 Comisarul De Gucht, răspuns scris adresat Parlamentului European, P-9346/10 EN, (14.12.2010).
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******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să 
propună Parlamentului să aprobe încheierea acordului.


