10 MITURI DESPRE ACTA
(Acordul comercial împotriva contrafacerii)
1. ACTA va limita accesul la internet și va cenzura site-urile internet
Citiți textul Acordului ACTA – nu există niciun paragraf în ACTA care să susțină această
afirmație. ACTA vizează activitățile ilegale la scară largă, desfășurate deseori de
organizații criminale. Nu are legătură cu modul în care folosesc oamenii internetul în viața
lor de zi cu zi. Utilizatorii de internet pot continua să facă schimb de materiale și informații
nepiratate pe internet. ACTA nu va limita drepturile cetățenilor pe internet și nu va închide
site-uri internet, spre deosebire de propunerile discutate în SUA (SOPA și PIPA).

2. ACTA va duce la controlul la frontieră al laptopurilor pasagerilor curselor
aeriene și va monitoriza traficul pe Internet.
Respectarea drepturilor fundamentale, precum viața privată, libertatea de exprimare și
protecția datelor, este menționată în mod expres ca fiind un principiu de bază al
acordului. ACTA menționează în mod specific faptul că persoanele care călătoresc vor fi
scutite de controale dacă bunurile contrafăcute pe care le transportă au caracter
necomercial și nu fac parte dintr-un trafic de amploare.

3. ACTA este un acord secret. Negocierile nu au fost transparente și s-au
desfășurat „în spatele ușilor închise”. Parlamentul European nu a fost informat
în mod corespunzător, iar părțile interesate nu au fost consultate.
Textul ACTA este disponibil publicului larg. Negocierile în cazul ACTA nu au fost diferite
de negocierile oricărui alt acord internațional. Se știe că astfel de acorduri nu se
negociază în public, dar Acordul de la Lisabona și acordul-cadru revizuit prevăd norme
clare cu privire la modul în care Parlamentul European (PE) trebuie să fie informat cu
privire la aceste negocieri comerciale. Și aceste norme au fost urmate cu strictețe.
Comisarul pentru comerț Karel De Gucht a participat la trei dezbateri plenare, a răspuns
la câteva zeci de întrebări scrise și orale, precum și la două rezoluții și o declarație a PE,
iar serviciile Comisiei au ținut, în timpul negocierilor, mai multe reuniuni dedicate cu
deputații în Parlamentul European.
În mod similar, publicul a fost informat, încă de la inițierea negocierilor, cu privire la
obiectivele și la impactul general al negocierilor. Din aprilie 2010, Comisia a redactat
rapoarte de sinteză după fiecare rundă de negocieri și a dat publicității textele care au
făcut obiectul negocierilor. Ea a organizat reuniuni de informare a presei și patru
conferințe cu participarea părților interesate pe marginea ACTA, una dintre ele chiar cu
câteva zile înainte de prima rundă de negocieri. Partenerii noștri de negocieri, de
exemplu SUA, Elveția, Australia și Canada, au luat măsuri similare.
4. ACTA va duce la introducerea unui sistem bazat pe „3 lovituri” pentru
încălcarea regulilor pe internet sau va solicita furnizorilor de servicii de internet
să monitorizeze sau să filtreze datele pe care le transmit.
ACTA nu prevede un sistem bazat pe „3 lovituri” sau de „răspuns treptat” în cazul
încălcării normelor de utilizare a internetului. De asemenea, ACTA nu obligă furnizorii de
servicii de internet să monitorizeze sau să filtreze informațiile utilizatorilor săi. ACTA este
în totalitate conform cu legislația UE în vigoare din 2000 (directiva privind comerțul
electronic) și nu modifică nicio pagină a acesteia.
5. ACTA va împiedica țările sărace să cumpere medicamente ieftine.

ACTA nu conține dispoziții care ar putea să afecteze, direct sau indirect, comerțul legal
cu medicamente generice sau, în termeni generali, sănătatea publică la nivel mondial.
Dimpotrivă, ACTA face trimitere în mod expres la Declarația de la Doha privind
proprietatea intelectuală și sănătatea publică. ACTA exclude, de asemenea, brevetele
din aplicarea măsurilor penale și a celor de la frontieră.

6. ACTA favorizează titularii drepturilor de proprietate intelectuală. ACTA elimină
clauzele de salvgardare și excepțiile existente în dreptul internațional.
Chiar dimpotrivă, ACTA este redactat în termeni foarte flexibili și conține prevederile
necesare pentru a permite țărilor participante să găsească echilibrul adecvat între toate
drepturile și interesele care sunt în joc, în concordanță cu obiectivele lor economice,
politice și sociale, precum și cu tradițiile lor juridice. Toate clauzele de salvgardare și
excepțiile prevăzute de legislația UE sau de acordul TRIPs rămân în vigoare.
7. Dispozițiile ACTA privind măsurile penale în materie de drepturi de proprietate
intelectuală necesită adoptarea de legislație suplimentară la nivelul UE.
Legislația UE nu prevede măsuri penale. Dispozițiile ACTA privind măsurile penale nu
necesită adoptarea de legislație suplimentară la nivelul UE. Într-un număr foarte limitat de
state membre ar putea fi necesară adaptarea legislației în materie de măsuri penale
pentru a asigura respectarea angajamentelor pe care și le-au asumat (ACTA este un
acord care se bazează pe competențe partajate între UE și statele membre). Acest lucru
a fost confirmat în termeni foarte clari în două avize ale serviciului juridic al Parlamentului
European din 5 octombrie 2011 și 8 decembrie 2011, care oferă răspuns la întrebările
formulate de comisiile INTA și, respectiv, JURI.

8. ACTA duce la „armonizare prin ușa din spate”. Un studiu realizat de cadre
universitare la cererea Comisiei pentru comerț internațional (INTA) a
Parlamentului European afirmă că ACTA va solicita modificarea legislației UE
și/sau a legislațiilor naționale în materie de măsuri penale.
Dispozițiile ACTA sunt compatibile cu legislația UE în vigoare. ACTA nu va cere nicio
revizuire sau adaptare a legislației UE și nu va solicita niciunui stat membru revizuirea
măsurilor sau a instrumentelor prin care implementează legislația UE în domeniu. ACTA
este, de asemenea, în conformitate cu dreptul internațional, în special cu Acordul OMC
privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS). Studiul
INTA nu prezintă nicio dovadă privind vreo situație concretă în care ACTA ar contrazice,
ar abroga sau ar solicita modificarea vreunei dispoziții existente în legislația UE. Acest
lucru a fost confirmat în termeni foarte clari în cele două avize menționate mai sus ale
serviciului juridic al Parlamentului European. Mai multe informații sunt disponibile aici.
9. ACTA a fost negociat ca un acord de sine stătător pentru a se evita negocierea
sa în cadrul unui for multilateral global, cum este Organizația Mondială a
Comerțului (OMC) sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).
Comisia ar fi preferat să discute măsurile penale în materie de drepturi de proprietate
privată în cadrul OMC sau OMPI și a făcut multe propuneri în acest sens. Totuși, unele
state membre ale acestor organizații s-au opus oricăror dezbateri pe această temă în
cadrul instanțelor respective. ACTA stabilește standarde internaționale în materie de
drepturi de proprietate privată, așadar alte țări sunt binevenite să adere la acest tratat
multilateral.
10. UE va impune dispozițiile ACTA țărilor terțe prin includerea lor în acordurile de
liber schimb.

Nu există nicio intenție în acest sens și acest lucru nu a fost propus în cadrul negocierilor
comerciale bilaterale conduse de UE.

