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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Obrona praw własności intelektualnej i aktywna walka z podrabianiem towarów mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju, ponieważ ochrona własności intelektualnej stanowi 
zabezpieczenie i zachętę do twórczości, innowacji i przedsiębiorczości oraz umożliwia rozwój 
przedsiębiorstw i generuje dobrobyt.

Zakończenie negocjacji w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA) zapewnia – dodatkowo w stosunku do porozumienia TRIPS – ramy 
prawne WTO-plus dla walki z podrabianiem towarów, piractwem oraz szeregiem przypadków 
łamania praw własności intelektualnej przez ustanowienie wspólnych zasad dotyczących 
sankcji cywilnych i karnych oraz procedur celnych w krajach będących stronami ACTA1. 

Ponadto członkostwa w ACTA nie cechuje wyłączność i przystąpić do tej umowy mogą 
dodatkowe strony, w tym kraje rozwijające się i wschodzące, wspierając w ten sposób szeroką 
ochronę praw własności intelektualnej oraz nasilając na całym świecie walkę z podrabianiem 
towarów i piractwem. W przyszłości umowa ACTA mogłaby potencjalnie stać się umową 
wielostronną jako część WTO lub WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej).

Ponadto Komisja podjęła publicznie zobowiązanie do nienakładania przepisów ACTA na 
kraje trzecie przez ich włączenie do umów o wolnym handlu i umów o partnerstwie 
gospodarczym.

Komisja dopilnowała zgodności przepisów ACTA z dorobkiem prawnym Unii oraz tego, aby 
żaden z zapisów ACTA nie był sprzeczny z obowiązkami stron wynikającymi z istniejących 
umów, w tym z porozumienia TRIPS2.

Legalny obrót lekami generycznymi ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zdrowia 
publicznego na całym świecie, a w szczególności w krajach rozwijających się. Komisja 
Rozwoju docenia jednoznaczny język przepisów ACTA, które zabezpieczają dostęp do 
systemów publicznej opieki zdrowotnej, i respektuje zasady zawarte w deklaracji z Ad-Dauhy 
dotyczącej porozumienia TRIPS oraz zdrowia publicznego3.

W swojej pisemnej odpowiedzi w sprawie ACTA i dostępu do leków4 Komisja stwierdziła, że 
ACTA nie będzie służyć jako podstawa do zakłócania dostępu do leków, a w szczególności 
zakłócania handlu lekami generycznymi, oraz że nie będzie obowiązku stosowania kontroli 
granicznych i przepisów dotyczących sankcji karnych w przypadku domniemanych naruszeń 
prawa patentowego dotyczących leków w krajach uzależnionych od importu środków 
farmaceutycznych.

                                               
1 Negocjacje dotyczące ACTA zakończyły się w dniu 15 listopada 2010 r., a tekst umowy parafowano w dniu 25 
listopada 2010 r. po 11 rundach negocjacyjnych pomiędzy Australią, UE, Japonią, Kanadą, Koreą Południową, 
Marokiem, Meksykiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA.
2 Patrz również rozdział I sekcja 1 art. 1 ACTA.
3 Deklaracja z Ad-Dauhy w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego została przyjęta w dniu 
14 listopada 2001 r. podczas czwartej konferencji ministerialnej WTO. 
4 Pisemna odpowiedź komisarza De Guchta skierowana do Parlamentu Europejskiego, P-9346/10 EN, 
(14.12.2010)
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******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej 
sprawy, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody.


