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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului 
comercial de combatere a contrafacerii dintre Uniunea Europeană și statele membre ale 
acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, 
Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele 
Unite ale Americii
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12195/2011),

– având în vedere proiectul de acord comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea 
Europeană și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, 
Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, 
Confederația Elvețiană și Statele Unite ale Americii (12196/2011),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0027/2012),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei pentru 
dezvoltare, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru afaceri juridice 
și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0000/2012),

1. nu aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a informa Consiliul că acordul nu poate fi încheiat; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Australiei, 
Canadei, Japoniei, Republicii Coreea, Statelor Unite Mexicane, Regatului Maroc, Noii 
Zeelande, Republicii Singapore, Confederației Elvețiene și Statelor Unite ale Americii.
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Negocierile referitoare la Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) au început 
în iunie 2008 și s-au încheiat în noiembrie 2010, după 11 runde de negocieri. La fel ca în 
cazul tuturor acordurilor internaționale, negocierile în numele Uniunii Europene au fost 
conduse de Comisia Europeană, care a acționat pe baza unui mandat din partea Consiliului. 
Întrucât ACTA este un „acord mixt”, ce vizează atât competențe ale Uniunii, cât și ale statelor 
membre, statele membre au fost reprezentate la negocieri de președințiile prin rotație. 

Acordul a fost încheiat între Uniunea Europeană, Australia, Canada, Japonia, Coreea de Sud, 
Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveția și SUA. Procesul de ratificare a acordului 
este în prezent în curs de desfășurare în țările semnatare, iar în cadrul Uniunii Europene, 
pentru a putea intra în vigoare, acordul trebuie ratificat de statele membre și aprobat de 
Parlamentul European.

ACTA, așa cum este definit de negociatori, este un acord comercial care vizează eliminarea 
contrafacerii la scară comercială și a pirateriei online prin coordonarea la nivel mondial a 
măsurilor prin care se asigură aplicarea legilor existente privind încălcarea drepturilor de 
autor. Comisia susține că acordul nu va implica modificarea legislației europene, ci doar 
coordonarea procedurilor aplicate la frontiere pentru a face față contrafacerii pe scară largă.

Problemele pe care ACTA încearcă să le soluționeze sunt reale și în creștere. Activitățile de 
contrafacere și de piraterie s-au intensificat substanțial și urmează această tendință și în 
continuare. Intensificarea acestor activități ilegale are drept rezultat atât pierderi economice, 
cât și pericole pentru sănătate și siguranță. Uniunea Europeană poate pierde mult în lipsa unor 
măsuri eficiente și puse în aplicare la nivel mondial de coordonare a protecției drepturilor de 
autor.

Proprietatea intelectuală (PI) este materia primă a Uniunii. Raportorul consideră că Europa nu 
poate concura în cadrul economiei mondiale fără o protecție adecvată a modei, a pieselor de 
schimb pentru automobile, a filmelor și a muzicii europene. Coordonarea mondială a 
măsurilor de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru 
dezvoltarea unei Uniuni Europene bazate pe cunoaștere și pentru protejarea locurilor de 
muncă din întreaga Uniune și crearea unora noi.
În cadrul acestei economii bazate pe cunoaștere, modul de comunicare a informațiilor se 
schimbă rapid, iar echilibrul dintre protecția drepturilor de proprietate intelectuală și libertățile 
fundamentale este în curs de evoluție. Acordurile internaționale care vizează aspecte legate de 
sancțiunile penale, activitatea online sau proprietatea intelectuală trebuie să definească clar 
domeniul de aplicare al acordului și protecția libertăților individuale pentru a se evita 
interpretări nedorite ale acordului.

Consecințele neprevăzute ale textului ACTA constituie un motiv serios de îngrijorare. 
Raportorul nu este convins că textul ACTA este suficient de precis în cazul aspectelor legate 
de incriminarea individuală, definiția conceptului de „scară comercială”, rolul prestatorilor de 
servicii de internet și posibila întrerupere a tranzitului medicamentelor generice.
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Beneficiile avute în vedere ale acestui acord internațional sunt mult mai mici decât posibilele 
pericole la adresa libertăților civile. Având în vedere caracterul vag al anumitor aspecte ale 
textului și incertitudinea interpretării sale, Parlamentul European nu poate garanta pe viitor 
protecția corespunzătoare a drepturilor cetățenilor în temeiul ACTA.

Raportorul recomandă, așadar, ca Parlamentul European să nu aprobe ACTA. În acest 
context, este important să se aibă în vedere faptul că protecția mai bună a drepturilor de 
proprietate intelectuală ale producătorilor europeni implicați în comerțul de la nivel mondial 
este extrem de importantă. După revizia așteptată a directivelor UE relevante, raportorul speră 
să fie prezentate, de către Comisia Europeană, noi propuneri privind protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală.


