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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar podjęcia walki z handlem towarami podrobionymi, 
wyrażony przez negocjujące strony Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA);

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA obejmuje podrabianie towarów oraz naruszenia 
w zakresie praw autorskich i znaków towarowych, stanowiąc w ten sposób uniwersalny 
instrument wykonawczy, który nie spełnia wymogów właściwych dla każdego z sektorów; 
jest zaniepokojony brakiem definicji podstawowych określeń, na których opierają się 
mechanizmy wykonawcze umowy ACTA; obawia się, że naraża to na niepewność prawną 
przedsiębiorstwa europejskie, a w szczególności MŚP, użytkowników technologii, 
platformy internetowe i dostawców usług internetowych;

3. zauważa, że choć zamysłem umowy ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, wydaje się 
on być w sprzeczności ze sformułowanym przez PE w agendzie cyfrowej celem, zgodnie 
z którym Europa stałaby się areną dla najnowocześniejszych innowacji internetowych1, 
oraz z silnym dążeniem do wspierania neutralności sieci i dostępu MŚP do europejskiego 
internetowego rynku cyfrowego2;

4. przypomina, że dane dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej są niespójne, 
niekompletne, niewystarczające i rozproszone oraz że dla jakiegokolwiek dodatkowego 
wniosku legislacyjnego konieczna jest obiektywna, niezależna ocena skutków3;

5. jest zaniepokojony faktem, że tekst umowy ACTA nie zapewnia odpowiedniej równowagi 
między prawem do własności intelektualnej a swobodą prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz między prawem do ochrony danych osobowych a wolnością 
otrzymywania i przekazywania informacji, a więc nie spełnia wymogu będącego niedawno 
przedmiotem orzeczenia wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości4;

6. jest w związku z tym zmuszony zwrócić się do Komisji Handlu Międzynarodowego, aby 
odmówiła wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy.

******

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi, aby 

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie nowej europejskiej agendy cyfrowej: 
2015.eu (2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=PL&ring=A7-2010-0066.
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie otwartego internetu i neutralności 
sieci w Europie http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//PL
3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw 
własności intelektualnej na rynku wewnętrznym http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0340+0+DOC+XML+V0//PL
4 Sprawa C-360 Europejski Trybunał Sprawiedliwości, akapit 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042
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odmówił wydania zgody.


