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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. salută obiectivele formulate de către părțile la negocierea Acordului comercial de 
combatere a contrafacerii (ACTA) în vederea combaterii comercializării de produse 
contrafăcute;

2. consideră că legislația UE referitoare la respectarea drepturilor de autor în Societatea 
Informațională este una dintre cele mai moderne și în deplină conformitate cu acordurile 
internaționale în materie;

3. înțelege preocuparea stârnită de faptul că ACTA pune laolaltă multe tipuri diferite de DPI, 
creând astfel un instrument universal de represiune a infracțiunilor care nu corespunde 
necesităților unice ale fiecărui sector, tratând bunurile fizice și serviciile digitale în același 
mod; este îngrijorată de lipsa unor definiții ale unor termeni-cheie pe care se bazează 
mecanismele de punere în aplicare a ACTA; se teme că acest fapt creează incertitudine 
juridică pentru întreprinderile europene și, mai ales, pentru IMM-uri, utilizatorii de 
tehnologie, furnizorii de platforme de conținut online și de servicii de internet; remarcă, de 
asemenea, că presupușii principali beneficiari ai acordului, comunitățile artistice și 
creatorii de software, par să fie extrem de divizați în privința potențialului și a beneficiilor 
posibile ale acordului;

4. salută ambiția Comisiei de a consolida industria europeană; constată totuși că ACTA pare 
să fie contrară ambiției Parlamentului European formulate în agenda digitală de a face ca 
Europa să devină scena pe care să se dezvolte inovațiile de ultimă oră1, precum și ambiției 
sale de a promova neutralitatea rețelei și accesul la piața digitală online pentru toți 
utilizatorii2;

5. reamintește faptul că rapoartele vamale anuale ale Comisiei indică o creștere constantă a 
cantității de mărfuri confiscate sub suspiciunea de încălcare a DPI, de la 43 500 de cazuri 
în 2009 la aproape 80 000 în 20103; cu toate acestea, ia act de preocuparea privind faptul 
că datele privind amploarea încălcării DPI sunt incomplete și fragmentate; sprijină 
efectuarea de evaluări obiective și independente ale impactului propunerilor legislative;

6. este în favoarea acordurilor internaționale care întăresc respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, având în vedere importanța lor pentru economia UE și piața 
locurilor de muncă, întrucât studiile recente ale OCDE4 estimează că pirateria 
internațională și contrafacerea se ridică la aproximativ 150 de miliarde de euro pe an;

                                               
1 Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la o nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu 
(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=EN&ring=A7-2010-0066
2 Rezoluția Parlamentului European din 17 noiembrie 2011 referitoare la internetul deschis și neutralitatea rețelei 
în Europa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//RO
3

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/statistics_2010.pdf
4 studiul OCDE: Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products (Anvergura contrafacerii și a 
pirateriei produselor materiale): an update, November 2009 http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf.
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7. subliniază necesitatea de a apăra și salvgarda internetul gratuit și liber, precum și de a 
proteja drepturile de proprietate intelectuală; subliniază faptul că nu există nicio 
contradicție între drepturile de proprietate și libertatea de informare, atât în mediul online, 
cât și în afara acestuia;

8. consideră că obligațiile semnatarilor din textul ACTA referitoare la protecția drepturilor 
fundamentale ar putea să nu fie evidențiate suficient; este preocupată de faptul că textul 
ACTA nu asigură un echilibru just între dreptul de proprietate intelectuală și libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, între dreptul la protecția datelor cu caracter personal și 
libertatea de a primi sau împărtăși informații, echilibru solicitat recent printr-o hotărâre a 
Curții de Justiție Europene1; ia act de îngrijorarea exprimată de autoritatea europeană 
pentru protecția datelor în legătură cu efectele ACTA asupra sferei private și este, prin 
urmare, îngrijorată de posibilele efecte ale implementării ACTA din perspectiva Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

9. prin urmare, se simte obligată să recomande Comisiei pentru comerț internațional să refuze 
aprobarea acordului.

******

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, să propună Parlamentului să nu își dea aprobarea.

                                               
1 Cauza C-360/10 a Curții de Justiție Europene, punctul 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120518&pageIndex=0&doclang=RO&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=917850
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