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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, 
Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, 
Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (12195/2011),

– uwzględniając projekt umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, 
Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem 
Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki (12196/2011),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 4 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7-0027/2012),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 
Rozwoju, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Prawnej oraz 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A7-0000/2012),

1. odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do poinformowania Rady, że umowa nie może 
zostać zawarta; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Australii, 
Kanady, Japonii, Republiki Korei, Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Królestwa 
Marokańskiego, Nowej Zelandii, Republiki Singapuru, Konfederacji Szwajcarskiej i 
Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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UZASADNIENIE

Negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA) rozpoczęły się w czerwcu 2008 r. i zakończyły w listopadzie 2010 r. 
po 11 rundach negocjacji. Tak jak w przypadku wszystkich umów międzynarodowych, 
negocjacje w imieniu Unii Europejskiej prowadziła Komisja Europejska, działając na 
podstawie upoważnienia Rady. Ponieważ ACTA jest „umową mieszaną”, obejmującą 
zarówno kompetencje Unii, jak i państw członkowskich, w toku negocjacji państwa 
członkowskie były reprezentowane przez rotacyjne prezydencje Rady.

Umowa została zawarta między Unią Europejską, Australią, Kanadą, Japonią, Koreą, 
Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA. Państwa 
sygnatariusze są obecnie w trakcie procesu ratyfikacji umowy, która w Unii Europejskiej 
wymaga ratyfikacji przez państwa członkowskie i wyrażenia zgody przez Parlament 
Europejski, zanim będzie ona mogła wejść w życie na obszarze UE.

ACTA, używając określenia negocjatorów, jest umową handlową dotyczącą zwalczania 
zjawiska podrabiania towarów i piractwa internetowego na skalę handlową poprzez 
koordynację możliwości egzekwowania na całym świecie przepisów dotyczących ochrony 
praw autorskich. Zdaniem Komisji zawarcie umowy nie będzie wiązać się z koniecznością 
zmiany europejskiego prawodawstwa, lecz zapewni skoordynowanie procedur na granicach w 
celu zwalczania podrabiania produktów na dużą skalę.

Celem ACTA jest rozwiązanie rzeczywistych i rosnących problemów. Zjawiska podrabiania 
towarów i piractwa nasilają się i nadal będą się nasilać. Konsekwencje związane z nasileniem 
się tych nielegalnych działań obejmują m.in. straty ekonomiczne czy zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa. Brak skutecznej oraz możliwej do wyegzekwowania koordynacji ochrony 
praw autorskich na całym świecie może oznaczać dla Unii Europejskiej znaczne straty.

Własność intelektualna jest surowcem Unii. Sprawozdawca uważa, że bez odpowiedniej 
ochrony europejskiej branży modowej, branży części samochodowych, a także branży 
filmowej i muzycznej Europa nie może konkurować w ramach gospodarki globalnej.
Skoordynowanie ochrony praw własności intelektualnej na całym świecie ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju Unii Europejskiej opartej na wiedzy oraz ochrony i tworzenia miejsc 
pracy w całej Unii.

W tego rodzaju gospodarce opartej na wiedzy bardzo szybko zmieniają się sposoby wymiany 
informacji oraz równowaga między ochroną praw własności intelektualnej i podstawowymi 
wolnościami. Umowy międzynarodowe obejmujące jakikolwiek aspekt sankcji karnych, 
działalności w internecie lub własności intelektualnej muszą wyraźnie określać swój zakres i 
sposób ochrony swobód indywidualnych, aby nie prowadziły do niezamierzonych 
interpretacji zawartych w nich przepisów.

Niezamierzone skutki umowy ACTA budzą poważne wątpliwości. Wątpliwości 
sprawozdawcy dotyczą tego, czy tekst umowy ACTA jest wystarczająco precyzyjny, 
szczególnie jeśli chodzi o możliwość nakładania indywidualnych kar, definicję pojęcia „skali 
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handlowej”, rolę dostawców usług internetowych i możliwości wstrzymywania tranzytu 
leków generycznych.

Potencjalne zagrożenia dla swobód obywatelskich płynące z przedmiotowej umowy 
międzynarodowej znacznie przewyższają planowane korzyści związane z jej zawarciem. 
Mając na uwadze niejasność niektórych fragmentów tekstu i niepewność co do jego wykładni, 
Parlament Europejski nie może zagwarantować, że w przyszłości prawa obywatelskie będą 
odpowiednio chronione w ramach ACTA.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca, aby Parlament Europejski odmówił 
wyrażenia zgody na zawarcie ACTA. Niemniej jednak należy podkreślić istotne znaczenie 
większej ochrony praw własności intelektualnej producentów europejskich prowadzących 
działalność handlową na rynku globalnym. Sprawozdawca oczekuje, że w związku z 
przewidywaną zmianą odpowiednich dyrektyw UE Komisja Europejska przedłoży nowe 
wnioski dotyczące ochrony praw własności intelektualnej.


