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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0939/2012, adresată de Nicolas Caton, de cetățenie belgiană, 
privind acordul comercial dintre Canada și UE (CETA)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la conținutul acordului comercial dintre Canada 
și UE (CETA), care este negociat în prezent. El menționează că acest acord conține o 
reformulare a convenției ACTA, respinsă recent de Parlament. Petiționarul consideră deosebit 
de revoltătoare îngrădirea libertății online. Acesta suspectează Comisia Europeană de 
reintroducerea acelorași principii „pe ușa din spate”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Comisia respectă pe deplin votul Parlamentului European cu privire la ACTA. Proiectul de 
text privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI) al Acordului economic și comercial 
global (CETA) dintre UE și Canada este, prin urmare, revizuit în contextul poziției exprimate 
de Parlamentul European în ceea ce privește ACTA.

Referitor la „drepturile digitale”, precum și la alte dispoziții privind drepturile de proprietate 
intelectuală aflate în curs de negociere între UE și Canada, Comisia se asigură atent cu privire 
la faptul că acestea corespund cât mai mult posibil legislației existente a UE, fără a o depăși. 
În special, dispozițiile controversate ale ACTA referitoare la răspunderea furnizorului de 
servicii de internet au fost profund modificate și nu mai sunt similare textului ACTA. În plus, 
din proiectul de text al CETA au fost eliminate toate dispozițiile obligatorii în materie penală 
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privind punerea în aplicare a DPI.

Comisia reiterează faptul că până în acest moment nu există niciun text „CETA” aprobat și că 
în mod sigur nu a existat niciun asemenea text atunci când petiționarul a transmis petiția de 
față. Parlamentul este informat cu regularitate cu privire la stadiul negocierilor CETA, 
inclusiv referitor la modificările care au condus la respingerea ACTA de către Parlament. 
Documentele de negociere (inclusiv elaborarea capitolului privind drepturile de proprietate 
intelectuală) au fost comunicate în mod regulat Comisiei INTA a Parlamentului European.

Se pare că solicitarea petiționarului se bazează pe o versiune (confidențială) a textului de 
negociere care datează din ianuarie 2012 – adică din perioada în care ACTA fusese semnat de 
curând de UE și de 22 de state membre și cu 6 luni înainte ca Parlamentul European să refuze 
să își dea acordul pentru ACTA. Acest text nu mai reprezintă cu exactitate stadiul 
negocierilor. Întrucât atât UE, cât și Canada se aflau în procesul de ratificare al ACTA la acel 
moment, nu este surprinzător faptul că anumite dispoziții ale acelei versiuni sunt 
asemănătoare cu cele ale ACTA. Între timp, negocierile au avansat în direcția menționată 
anterior, iar proiectul de text a fost adaptat pentru a lua în considerare preocupările exprimate 
de Parlamentul European în perioada dezbaterilor privind ACTA.


