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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Do Komisji Prawnej zwrócono się o sporządzenie opinii w sprawie Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA). W swojej opinii 
sprawozdawczyni analizuje kwestie wchodzące w zakres kompetencji Komisji Prawnej i na 
tej podstawie formułuje zalecenie. 

Zgodnie z załącznikiem 7 pkt 16 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna ma 
uprawnienia w zakresie wykładni i stosowania prawa unijnego, zgodności aktów unijnych z 
prawem pierwotnym oraz stosowania i wykładni prawa międzynarodowego.

1. Dwie pozytywne opinie Wydziału Prawnego Parlamentu w sprawie ACTA

W piśmie z dnia 4 października 2011 r. przewodniczący Komisji Prawnej zwrócił się do 
Wydziału Prawnego Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii w sprawie ACTA. Pytania, 
które zostały skierowane do Wydziału Prawnego, były przedmiotem porozumienia między 
grupami politycznymi w Komisji Prawnej. 

Dnia 8 grudnia 2011 r. Wydział Prawny wydał opinię (SJ-0661/11). Należy zauważyć, że 
większość pytań zadanych przez Komisję Prawną została już rozpatrzona przez Wydział 
Prawny w jego opinii (SJ-0501/11) wydanej dnia 5 października 2011 r. na podstawie 
wniosku skierowanego przez Komisję Handlu Międzynarodowego. Decyzją koordynatorów 
Komisji Prawnej te dwa dokumenty Wydziału Prawnego zostały upublicznione.

Wydział Prawny stwierdził, że zawarcie ACTA nie wymaga prima facie zmiany 
wspólnotowego dorobku prawnego w dziedzinie praw własności intelektualnej i stosowania 
praw własności intelektualnej, także w środowisku cyfrowym1.

Ocenił też, że ACTA nie zawiera sama przez się jakiegokolwiek zobowiązania, które byłoby 
bezspornie niezgodne z prawami podstawowymi. Przeciwnie, w opinii Wydziału Prawnego
„wiele przepisów ACTA zawiera wymóg przestrzegania praw podstawowych przy 
transponowaniu umowy przez umawiające się strony”2.

Ponadto sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie położyć nacisk na następujące 
kwestie:

2. ACTA nie tworzy nowych praw własności intelektualnej – ACTA zawiera ogólne 
zobowiązania dotyczące proporcjonalnego wdrożenia poszczególnych środków

ACTA nie tworzy nowych praw własności intelektualnej w odniesieniu do umawiających się 
stron3. Innymi słowy, prawa podlegające obecnie ochronie na mocy prawodawstwa 
europejskiego w dalszym ciągu podlegają ochronie, a niepodlegające ochronie nie zostają nią 
objęte.
                                               
1Opinia Wydziału Prawnego z dnia 8 grudnia 2011 r., SJ-0661/11, ust. 40, lit. c).
2Opinia Wydziału Prawnego z dnia 8 grudnia 2011 r., SJ-0661/11, ust. 40, lit. d).
3Art. 3 ACTA.
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Ponadto art. 6 ACTA to przepis mający zastosowanie w sposób przekrojowy do wdrażania 
wszystkich środków, o których mowa w umowie. Artykuł ten wprowadza zasadę 
proporcjonalności, stanowiąc wyraźnie, że każda strona uwzględnia „potrzebę zachowania 
proporcji między wagą naruszenia, interesami stron trzecich i mającymi zastosowanie 
środkami, środkami zaradczymi i sankcjami”1. W związku z tym na mocy tego przepisu sądy 
Unii Europejskiej nie mogą nakładać ogromnych odszkodowań, ponieważ muszą ocenić wagę 
naruszenia i uwzględnić interesy stron trzecich. 

W tym przekrojowym przepisie stwierdzono też, że przy wdrażaniu środków należy uniknąć 
„tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie z prawem oraz [...] zapewnić 
zabezpieczenie przed ich nadużywaniem”2.

3. Środki stosowane przy kontroli granicznej

Jeżeli chodzi o środki stosowane przy kontroli granicznej, art. 14 ACTA zezwala na 
wyłączenie małych ilości towarów o charakterze niehandlowym znajdujących się w bagażu 
osobistym podróżnego. Ponadto sekcja ta nie ma zastosowania do patentów i ochrony 
informacji nieujawnionych, aby nie miała wpływu na zgodny z prawem handel lekami 
generycznymi3.

4. Środki prawa karnego

Środki prawa karnego mają zastosowanie jedynie do działań na skalę handlową obejmujących 
przynajmniej działania prowadzone jako działalność handlowa w celu osiągnięcia 
bezpośredniej lub pośredniej korzyści ekonomicznej lub handlowej4. Nie będzie zatem 
możliwe nakładanie sankcji karnych, odnoszących się jedynie do działań na skalę handlową, 
na młodych ludzi nielegalnie pobierających treści z internetu. Tego rodzaju sankcje byłyby 
ponadto sprzeczne z zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 6 ust. 3 ACTA. 

Co więcej, przedmiotowa definicja „skali handlowej” nie jest szersza niż definicja przyjęta w 
prawie Unii. W punkcie 14 preambuły dyrektywy 2004/48/WE5zdefiniowano bowiem 
działania prowadzone w skali handlowej jako działania „skierowane na uzyskiwanie 
bezpośredniego lub pośredniego zysku ekonomicznego lub korzyści handlowej, ale normalnie 
nie obejmuje to działań prowadzonych przez działających w dobrej wierze konsumentów 
końcowych”.

5. ACTA a środowisko cyfrowe

Jeżeli chodzi wreszcie o sekcję 5 poświęconą środkom egzekwowania praw własności 
intelektualnej w środowisku cyfrowym, nie zawiera ona żadnych odniesień do „progresywnej 
reakcji”. Ponadto w art. 27 ust. 2 i 3 ACTA przewidziano, że procedury są stosowane w 
sposób, który pozwala uniknąć tworzenia barier dla zgodnej z prawem działalności, w tym 
                                               
1Art. 6 ust. 3 ACTA.
2Art. 6 ust. 1 ACTA.
3Przypis nr 6 do ACTA.
4Art. 23 ust. 1 ACTA.
5Dyrektywa 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.
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handlu elektronicznego, przy zachowaniu podstawowych zasad, takich jak wolność słowa, 
prawo do sprawiedliwego procesu i poszanowanie prywatności. 

Jeżeli chodzi o informacje, które musi ujawnić dostawca usług internetowych (IAP) na 
podstawie decyzji właściwego organu krajowego1, stwierdzono wyraźnie, że umawiające się 
strony korzystają z tej możliwości zgodnie z prawem każdej strony. W tej kwestii prawo Unii 
jest jasne. Art. 15 dyrektywy 2000/31/WE2zabrania państwom członkowskim nakładania na 
usługodawców będących pośrednikami, jak IAP, ogólnego obowiązku nadzorowania 
informacji. Punkt ten został niedawno potwierdzony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej3. W związku z tym prawo Unii zabrania ogólnego monitorowania internetu. 
Niemniej jednak w prawie Unii4przewidziano, że w kontekście jasno zdefiniowanego 
postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej organy 
sądowe mogą zezwolić na ujawnienie określonych informacji. Punkt ten także został 
potwierdzony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uściślił, że nie 
wyklucza możliwości „nałożenia przez państwa członkowskie na dostawcę dostępu do 
internetu, na podstawie art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48, obowiązku udzielenia informacji”5.

6. Środki transpozycji ACTA

Jedna z często wyrażanych w odniesieniu do ACTA obaw, w opinii sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej częściowo zasadna, dotyczy tego, że nawet jeśli umowa jest zgodna z prawem 
Unii, to przy jej transpozycji w UE może dojść do naruszenia praw podstawowych. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie przede wszystkim przypomnieć, że 
obowiązki wynikające z umowy międzynarodowej nie mogą naruszyć zasad konstytucyjnych 
UE, do których należy zasada, zgodnie z którą wszelkie akty wspólnotowe muszą być zgodne 
z prawami podstawowymi6. W związku z powyższym Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej nałożyłby niezwłocznie kary w odniesieniu do wszelkich aktów transpozycji, 
które byłyby sprzeczne z prawami podstawowymi. Następnie, w odniesieniu do wymiaru 
politycznego, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zwraca się do Komisji Europejskiej o 
opracowywanie sprawozdania dotyczącego środków transpozycji ACTA zarówno przez UE, 
jak i przez państwa członkowskie. Sprawozdanie to powinno być przedstawiane co roku 
Parlamentowi Europejskiemu, aby Parlament mógł sformułować zalecenia. 

*******

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

                                               
1Art. 27 ust. 4 ACTA.
2Dyrektywa 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego 
(dyrektywa o handlu elektronicznym).
3Sprawa C-360/10, Sabam Netlog, z dnia 16 lutego 2012 r. 
4Art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE.
5Sprawa LSG Télé2, C-557/07, z dnia 19 lutego 2009 r., pkt 41.
6Sprawy połączone Kadi i in., C-402/05 P i C-415/05 P, pkt 285.


