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ACTA - documentul care ar putea schimba lumea.
Romania, in mijlocul celei mai mari controverse la nivel
mondial: cenzuram Internetul? Comenteaza!
Autor: Monica Lungu, Madalina Piloff, Dan Stancu, Ionut Fantaziu
Reprezentantii statelor Uniunii Europene au semnat, joi, o rezolutie de supunere la vot in Parlamentul European a Tratatului
ACTA (Acordul de Lupta Impotriva Contrafacerilor), care isi propune sa protejeze proprietatea intelectuala. Este o forma extinsa a
controversatei legi SOPA din Statele Unite.
Sursa: REUTERS

ACTA nu vizeaza doar continutul de pe Internet, protejat de dreptul de autor, ci si medicamentele generice, ieftine, si toate
produsele ce pot fi copiate dupa branduri consacrate.
Politia internetului la nivel mondial
Dar primii vizati sunt detinatorii site-urilor de "file sharingâ€•, asa-zisele "torrenteâ€•. Ce are in plus ACTA fata de reglementarile
actuale valabile in legislatiile tarile UE sau ale altor state? O modificare fundamentala: providerii pot patrunde in interiorul
calculatorului unui utilizator si sa raporteze unei case de copyright ce produs a fost piratat fara a fi nevoie de obtinerea unui
mandat judecatoresc.
Tratatul, aflat la nivel de proiect, incearca sa creeze o "politieâ€• a internetului transfrontaliera si in care depistarea, prinderea si
tragerea la raspundere a vinovatilor se face implicarea organismelor Justitiei. De exemplu, daca un utilizator descarca un film
piratat, providerul (sa spunem RDS) il identifica imediat si raporteaza acest lucru companiei care detine drepturile asupra acelui
film. Urmarea este avertizarea utilizatorului, apoi blocarea IP-ului, scotandu-l practic din Internet. In urmatoarea faza se poate
ajunge la impunerea unei despagubiri, amendarea "piratuluiâ€• sau, in ultima faza, trimiterea sa in Justitie, pentru a fi judecat si,
eventual, condamnat la inchisoare.
ACTA avantajeaza companiile transnationale, gigantii economiei
De asemenea, prin ACTA, marile case de productie pot obtine retragerea automata a domeniilor de internet ale site-urilor de
continut piratat (de tip "torrenteâ€•). Aceasta retragere similara cu inchiderea site-ului se face tot automat, nefiind necesar un
mandat judecatoresc.
Acestea sunt primele masuri avute in vedere de catre ACTA, dar efectele ar putea fi mult mai drastice. In principiu, acest tratat
avantajeaza corporatiile mari, cu putere financiara foarte mare, si care se vad, de la un an la altul, tot mai asaltate de ofensiva
noilor jucatori on-line. ACTA se poate rezuma astfel: vremea continutului "freeâ€• s-a dus. You Tube, Wikipedia, Twitter sau chiar
Google ori ar disparea, ori ar trebui sa-si recladeasca intregul biznis. Continutul cu drept de autor fie va fi platit, fie va disparea de
pe Internet.
Pericole mari impotriva libertatii individuale. Intimitatea dispare complet
Dar care sunt derapajele ce ar putea aparea in urma acestui ACTA? In primul rand, ar permite intruziunea in viata privata a
utilizatorilor, putand duce la abuzuri asupra drepturilor fundamentale. Amenintarile permanente vor crea o psihoza si o slabire a
drepturilor individuale. Oamenii vor ceda la drepturile personale inainte de a li se imputa ceva.
In al doilea rand, supravegherea retelelor de Internet ar putea duce la inscenarea in masa a incalcarii proprietatii intelectuale,
ceea ce ar putea duce in multe tari cu democratii neconsolidate la ingradirea si mai mult a libertatilor individuale. Practic, fara sa fii
vinovat, pe baza ACTA ti se poate impune o sanctiune pe care nu o meriti.
Acest acord a fost negociat departe de ochii societatii civile

In al treilea rand, ACTA ar putea avea ca efect inhibarea spiritului inovator. Micii intreprinzatori, cei care au initiative in domeniul
digital, vor fi mult mai usor anihilati de catre gigantii mondiali printr-o politica de timorare avand ca pretext dreptul de autor. Forta
financiara a unor mari companii va face sa-si poata angaja case de avocatura care sa reprime initiativele unor inovatori care n-au
bani pentru a-si sustine cauza intr-un razboi de uzura.
Dar principalul repros adus acestui acord este negocierea sa extrem de discreta la nivel international, nefiind popularizat si supus
dezbaterilor publice temeinice.
Se lasa cu demisii la Parlamentul European
Raportorul Parlamentului European pentru ACTA, Kader Arif, È™i-a dat azi demisia, acuzand "manevrele fara precedentâ€• ale
oficialilor care au pregatit textul acordului, relateaza BBC. "Condamn intregul proces care a dus la semnarea acestui acord:
absenÈ›a consultarilor cu societatea civila, absenÈ›a transparenÈ›ei inca de la inceperea negocierilor, amanarea repetata, fara
explicaÈ›ii, a semnarii documentului, respingerea recomandarilor Parlamentului Europeanâ€•, a declarat Arif.
"Acest acord poate avea consecinÈ›e majore asupra vieÈ›ilor cetaÈ›enilor. Se face tot posibilul pentru a impiedica Parlamentul
European sa se se pronunÈ›e in acest caz. Vreau sa trimit un semnal puternic È™i sa alertez opinia publica in legatura cu
aceasta situaÈ›ie inacceptabila. Nu voi lua parte la aceasta mascaradaâ€•, a mai spus Kader Arif.
Decizia sa vine dupa ce mii de polonezi au ieÈ™it in strada pentru a protesta faÈ›a de semnarea ACTA. La VarÈ™ovia, premierul
Donald Tusk a anunÈ›at ca acordul nu va fi trimis spre ratificare parlamentului polonez daca se va adeveri ca reprezinta "un
pericol la adresa libertaÈ›ii de exprimareâ€•.
Care e versiunea oficiala asupra ACTA
Romania se afla printre semnatarele acestui tratat, alaturi de alte 21 de tari. Documentul a fost semnat la sediul Ministerului
Afacerilor Externe japonez. Adjunctul ministerial japonez pe probleme de afaceri externe, Joe Nakano, a sustinut ca semnarea
tratatului va duce la o colaborare internationala eficienta intre statele europene, dar si cele care au aderat si vor adera la ACTA.
Tarile care au mai semnat tratatul astazi sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franta, Grecia, Ungaria,
Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia si Marea Britanie. Statul care a
initiat proiectul, Japonia, impreuna cu Australia, Canada, Coreea de Sud, Maroc, Noua Zeelanda, Singapore, dar si Statele Unite,
au aderat la tratat pe 1 octombrie 2011.
Potrivit site-ului Comisiei Europene, ACTA nu va afecta libertatea de exprimare pe Internet, nu va cenzura sau inchide site-uri,
insa va lupta importiva furtului de proprietate intelectuala. In ciuda acestor declaratii, tratatul este comparat, pe multe site-uri de
specialitate, cu SOPA.
Pe site-ul Comisiei Europene se declara: "SOPA este un proiect al Statelor Unite ale Americii care ar schimba legislatia Statelor
Unite. ACTA nu cere nici o schimbare a legslatiei UE. Tot ce puteti face astazi in mod legal, va fi in continuare legal dupa
ratificarea ACTA".
Tratatul nu va intra in vigoare daca nu va primi acordul Parlamentului European. Votul este programat pentru luna iunie.
Ce consecinte poate avea ACTA
ACTA apara interesele detinatorilor de drepturi de proprietate intelectuala si poate impune monitorizarea continutului online de
catre companii private, potrivit Apti.ro. Acestea pot limita formele de exprimare de pe Internet si pot impiedica utilizarea
patrimoniului cultural al societatii, in urma sporirii sanctiunilor. Tratatul va avantaja companiile mari si poate ridica probleme celor
cu o cifra de afacere mai mica.
Furnizorii de Internet ar putea supraveghea retelele proprii, pentru a furniza detinatorilor drepturilor de proprietate intelectuala date
ale unor presupusi suspecti si poate utiliza mecanisme de identificare a unor presupusi infractori.
"Deocamdata, semnarea acestui acord nu obliga la nimic. In vara vor decide parlamentarii europeni. ACTA este de acum 3 ani.
Am participat la mai multe prosteste mondiale pe tema asta. Va fi foarte nasol.
Sa spunem concret: Vei merge pe strada, iar politistul iti va cere smarphone-ul la control, pentru ca va avea dreptul asta. Te va
intreba: "Dom`le, pentru cantecul asta ai chitanta? Daca nu ai, ti-l confisca. Asa e trecut in lege. De asemenea, daca mergi pe
aeroport cu laptopul, cei de acolo vor avea dreptul sa te controleze si daca gasesc lucruri sa ti-l confiste. Daca ai un film, o poza,
o melodie fara drepturi de autor tot poate fi confiscat si suporti rigorile legii.
Providerii vor fi obligati sa ofere toate datele despre tine: ce descarci, cat timp ai stat pe un anumit site si ce ai incarcat. Daca
incalci ACTA, provider-ul iti poate taia accesul la internet.
Tot in ceea ce priveste internetul, SOPA din Statele Unite e echivalentul acestei legi, dar ca sa-i salte pe aia de la Megaupload
n-au avut nevoie de ea. Normal, numai dupa intrarea in vigoare a respectivei legi ar fi putut sa faca asa ceva. S-au dus americanii
si l-au arestat in Noua Zeelanda si i-au confiscat bunurile din Honk Kong. S-a putut si fara", e parea lui Claudiu Marginean, liderul
Partidului Piratilor.
Directorul Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor (ORDA) spune ca ar fi nevoie de o astfel de lege. "Romania are o legislatie
destul de moderna in ceea ce priveste pirateria. E adevarat ca mare parte a pirateriei s-a mutat pe internet. Se impune o astfel de
lege de drepturi de autor, insa nu cred ca va fi atat de restrictiva pe cat este acuzata. Au fost destule cazuri si la noi, in care au

fost vizati cea care aveau o cantitate mare de fisiere fara drepturi de autor. Trebuie sa ne gandim si la cei care trebuie remunerati
pentru operele, fonogramele si prestatiile lorâ€•, e de parere Robert Bucur, directorul ORDA.

Ce inseamna SOPA
SOPA este un proiect de lege initiat in Statele Unite care prevede masuri drastice pentru cei care incalca drepturile de autor.
Printre masurile care au ridicat probleme utilizatorilor, dar si companiilor se numara blocarea site-urilor pe care exista continut
piratat fara ca acestea sa poata contesta decizia, interzicerea furnizarii de reclame pentru companiile care au furnizat continut
piratat, dar si monitorizarea utilizatorilor care acceseaza aceste site-uri.
Legea este sustinuta in Statele Unite de case de productie si studiourile de productie de la Hollywood. Proprietatea intelectuala a
artistilor pe care ii sustin si promoveaza este raspandita pe internet intr-un ritm greu de controlat de acestia. Suprematia
internetului si succesul unor site-uri precum YouTube duc la diminuarea veniturilor acestor case de productie. Impactul asupra
motorului de cautare Google, de exemplu, poate fi major. La un singur clip postat pe YouTube se poate cere inchiderea site-ului si
li se poate impune companiilor sa opreasca platile din publicitate catre Google.
Printre cei care se opun legii sunt si Yahoo, Facebook, eBay, Twitter sau Wikipedia. Reprezentantii enciclopediei online au inchis
timp de o zi accesul la varianta in engleza a Wikipediei. Alte 7.000 de site-uri s-au alaturat protestului de pe 18 ianuarie. Proiectul
de lege in formula actuala a fost retras dupa protestele de pe internet si dupa ce Congresului i s-a trimis o petitie semnata de 7
milioane de oameni.
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Mii de polonezi au protestat in strada fata de cenzura online |VIDEO
ZIUA FARA WIKIPEDIA. Vezi de ce s-ar putea inchide de tot!

