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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1221/2011, adresată de G.K., de cetățenie letonă, privind 
încălcarea de către acordul ACTA (Acordul comercial de combatere a 
contrafacerii) a dreptului la viața privată

Petiția nr. 0116/2012, adresată de Iwo Domeracki, de naționalitate poloneză, 
referitoare la ACTA

Petiția nr. 0142/2012, adresată de Mateusz Wójtowicz, de cetățenie poloneză, 
în numele asociației „Forum Rdzawka”, însoțită de 2 semnături, privind 
opoziția față de acordul comercial internațional ACTA

Petiția nr. 0203/2012, adresată de Joachim Scholz , de cetățenie germană, 
privind ACTA

Petiția nr. 0223/2012, adresată de Alex Wilks, de cetățenie britanică, în 
numele AVAAZ, susținută de peste 2 milioane de semnături, privind ACTA

1. Rezumatul petiției nr. 1221/2011

Petiționarul susține, în mod foarte succint, faptul că acordul multilateral ACTA negociat de 
Comisia Europeană ar constitui o încălcare a vieții private și a libertății de exprimare în 
domeniul comunicării prin internet, în cadrul domeniului de aplicare a protejării proprietății 
intelectuale.

Rezumatul petiției nr. 0116/2012

Petiționarul solicită Parlamentului European să înceteze negocierile cu privire la Acordul 
comercial de combatere a contrafacerii (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA). În 
opinia sa, acest acord nu va stopa comerțul produselor contrafăcute, nici pirateria pe internet. 
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Acesta mai menționează că, sub pretextul combaterii pirateriei, ACTA atribuie autorităților și 
companiilor un control prea mare asupra internetului, în detrimentul întreprinderilor mici și al 
artiștilor. De asemenea, ACTA va crea obstacole semnificative în calea comerțului cu 
medicamente generice. În plus, petiționarul deplânge lipsa transparenței care caracterizează 
desfășurarea negocierilor ACTA. Acest aspect îi amintește vremurile în care, în Uniunea 
Sovietică, deciziile se luau cu ușile închise, fără ca cetățenii să fie implicați.

Rezumatul petiției nr. 0142/2012

Petiționarul își exprimă dezaprobarea față de acordul comercial internațional ACTA și, 
îndeosebi, face referire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în mediul digital, 
precum și la consecințele pe care le poate avea ACTA asupra accesului la medicamente în 
țările în curs de dezvoltare. Petiționarul subliniază, de asemenea, că, având în vedere 
definițiile vagi și formulările ambigue din textul acordului, ACTA va contribui la îngrădirea 
unor libertăți precum libertatea de exprimare, dreptul la acces echitabil la justiție și dreptul la 
viață privată. Prin urmare, dat fiind faptul că petiționarul consideră că acordul contravine 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, acesta solicită Parlamentului European 
să ia atitudine cu privire la ACTA și să prezinte această chestiune Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.

Rezumatul petiției nr. 0203/2012

Petiționarul invită Parlamentul European să respingă Acordul comercial de combatere a 
contrafacerii (ACTA). Petiționarul consideră că statutul juridic al titularilor unui drept de 
autor în cadrul acordului ACTA este disproporționat mai puternic în raport cu cel al celorlalte 
părți întrucât, printre altele, accesul la justiție este insuficient reglementat în cadrul acordului. 
Petiționarul consideră, de asemenea, că obligația furnizorilor de internet (ISP) de a oferi date 
utilizatorilor de internet este disproporționată și că, în acest context, titularii unui drept de 
autor ar beneficia de mai multă putere decât statul însuși. Petiționarul susține că astfel s-ar 
putea încălca interesele întreprinderilor și s-ar putea dezvălui secretele comerciale, întrucât 
ACTA nu cuprinde nicio reglementare privind confidențialitatea. În plus, petiționarul 
consideră că acordul ACTA a fost elaborat într-un mod lipsit de transparență și nedemocratic. 

Rezumatul petiției nr. 0223/2012

Petiționarul solicită Parlamentului European să sprijine internetul liber și deschis și să 
respingă ratificarea Acordului comercial de combatere a contrafacerii (ACTA), întrucât acest 
acord ar însemna sfârșitul internetului liber și deschis. Pentru oamenii din întreaga lume, 
internetul este un instrument esențial în ceea ce privește schimbul de idei și promovarea 
democrației. Petiționarul invită Parlamentul European să joace un rol de lider adevărat la nivel 
mondial și să apere drepturile utilizatorilor de internet.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1221/2011, declarată admisibilă la 28 februarie 2012.
Petiția nr. 0116/2012, declarată admisibilă la 31 mai 2012.
Petiția nr. 0142/2012, declarată admisibilă la 5 iunie 2012.
Petițiile nr. 0203/2012 și 0223/2012, declarate admisibile la 15 iunie 2012.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
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procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

La 4 iulie 2012, Parlamentul European a refuzat, prin vot în ședință plenară, să aprobe 
Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) și, prin urmare, acesta nu poate fi 
ratificat. La 19 decembrie 2012, Comisia a hotărât să își retragă cererea (din 10 mai 2012) 
adresată Curții Europene de Justiție, prin care îi solicita acesteia să se pronunțe cu privire la 
compatibilitatea ACTA cu tratatele europene, în special cu Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Comisia a informat Comisia INTA a Parlamentului European în aceeași zi. 

Curtea a radiat cauza în registrul său prin Ordonanța din 18 februarie 2013. 

Având în vedere cele de mai sus, petițiile susmenționate sunt fără obiect. 


