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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. constată că ACTA acoperă contrafacerile, încălcările drepturilor de autor și ale drepturilor 
asupra mărcilor comerciale și că se creează astfel un instrument universal de punere în 
aplicare care nu răspunde nevoilor specifice fiecărui sector; este îngrijorată de lipsa unor 
definiții ale termenilor importanți 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;

3. observă că, deși obiectivul ACTA este de a consolida industriile UE, el pare să fie contrar 
obiectivului PE formulat în agenda digitală de a face ca Europa să devină scena inovărilor 
avansate în domeniul internetului1, precum și al ambiției sale de a promova neutralitatea 
rețelei și accesul la piața digitală online pentru IMM-uri2;

4. reamintește faptul că datele privind amploarea încălcării DPI sunt incoerente, incomplete, 
insuficiente și fragmentate și că este nevoie de o evaluare a impactului obiectivă și 
independentă pentru orice propunere legislativă suplimentară3;

5. 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 Europene4;

6. 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 își dea aprobarea.

                                               
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?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0133+0+DOC+XML+V0//RO
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 Rezoluția Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la aplicarea drepturilor de proprietate 
intelectuală pe piața internă (2009/2178(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0340+0+DOC+XML+V0//RO
4 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


