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ACTA a murit, Big Brother nu se lasã

Cu 478 la 39 de voturi, în condiþiile în care
165 de deputaþi s-au abþinut, Parlamentul
European (PE) a respins în mod definitiv
tratatul ACTA, anulând astfel posibilitatea
ca Uniunea Europeanã (UE) sã ratifice
acest acord internaþional controversat care,
în opinia criticilor sãi, ameninþã libertãþile
individuale, în special cele legate de
Internet. În acest fel, Comisia Europeanã
(CE), care dorea semnarea acestui text în
numele apãrãrii intereselor economice ale
firmelor victime ale pirateriei ºi contrafacerii, a primit o grea loviturã. În principiu,
ideea acordului nu era rea: ACTA avea
menirea sã împiedice importul de mãrfuri
contrafãcute din Asia ºi sã impunã standarde internaþionale pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectualã, în mediul
online. Anual, existenþa produselor contrafãcute pe piaþa europeanã cauzeazã
piederi de pânã la opt miliarde de euro, periclitate fiind ºi zeci de mii de locuri de
muncã în acest domeniu creativ. În plus,
medicamentele sau mãrfurile falsificate
pun în pericol sãnãtatea a milioane de consumatori.
ACTA a fost semnat în ianuarie de 22 din
cele 27 de guverne din cadrul Uniunii
Europene (UE), dar ºi de cãtre Statele
Unite, Japonia, Canada, Australia, Noua
Zeelandã, Singapore, Coreea de Sud,
Elveþia, Mexic ºi Maroc, dar nu a fost ratificat pânã acum în niciuna dintre þãrile
semnatare. ACTA a generat un val de
proteste. Sute de mii de persoane au manifestat împotriva acordului, iar o petiþie
împotriva sa a fost semnatã de 2,8 milioane
de oameni. S-a vorbit despre cenzurã ºi
despre eventuale abuzuri din partea proprietarilor drepturilor de autor, cum ar fi
posibilitatea acestora de a obþine informaþii
private despre utilizatorii de internet, fãrã a
avea nevoie de un mandat judecãtoresc.
Totodatã, furnizorii de internet ar fi fost
forþaþi sã efectueze activitãþi de supraveghere la nivelul propriilor reþele ºi sã punã
la dispoziþia celor care deþin drepturi de
proprietate intelectualã datele personale ale
presupuºilor fãptaºi. Alte critici s-au referit
la maniera în care s-a negociat ACTA: pe
furiº, departe de ochii ºi urechile opiniei
publice.
Nu-i de mirare cã toate comisiile parlamentare consultate s-au pronunþat împotriva tratatului. Raportorul ACTA, laburistul
britanic David Martin, a recunoscut importanþa luptei împotriva contrafacerii ºi
piratãrii, dar a îndemnat la respingerea
ACTA, din cauza caracterului sãu “vag”,
deci “periculos” pentru libertãþile individuale. Franþuzoaica Marielle Gallo a
susþinut cã aceastã temere þine de “dezinformare”. În opinia sa, intrarea în vigoare a
ACTA nu ar fi antrenat “incriminarea tine-
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rilor adolescenþi care descarcã (date) în
mod ilegal”. Oricum, acordul a fost blocat,
chiar dacã - la cererea Comisiei Europene încã se mai aflã la Curtea Europeanã de
Justiþie pentru evaluare. Dar raportul Curþii

nu va mai avea niciun efect. Ce urmeazã?
Se pare cã în birourile specialiºtilor de la
Bruxelles ar exista propuneri de proiecte
similare; de exemplu IPRED (Intellectual
Property Rights Enforcement Directive).

