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Komisja Petycji

27.3.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1221/2011, którą złożył G.K. (Łotwa), w sprawie naruszenia przez 
porozumienie ACTA (Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi) prawa do prywatności

Petycja 0116/2012, którą złożył Iwo Domeracki (Polska), w sprawie ACTA

Petycja 0142/2012, którą złożył Mateusz Wójtowicz (Polska) w imieniu 
stowarzyszenia Forum Rdzawka, wraz z 2 podpisami, w sprawie sprzeciwu 
wobec podpisania międzynarodowej umowy handlowej ACTA

Petycja 0203/2012, którą złożył Joachim Scholz (Niemcy), w sprawie ACTA

Petycja 0223/2012, którą złożył Alex Willis (Wielka Brytania) w imieniu 
AVAAZ, wraz z ponad dwoma milionami podpisów, w sprawie ACTA

1. Streszczenie petycji 1221/2011

Składający petycję w bardzo zwięzły sposób wyraża przekonanie, że wielostronne 
porozumienie ACTA wynegocjowane przez Komisję Europejską stanowiłoby naruszenie 
prywatności i wolności wypowiedzi w sferze komunikacji za pośrednictwem internetu 
w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Streszczenie petycji 0116/2012

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do wstrzymania negocjacji w sprawie 
Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA). W jego 
opinii umowa ta nie położy kresu ani handlowi produktami podrobionymi, ani piractwu 
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w internecie. Składający petycję jest zdania, że pod przykrywką walki z piractwem ACTA 
daje władzom i przedsiębiorstwom zbyt dużą kontrolę nad internetem, ze szkodą dla małych 
przedsiębiorstw i artystów. ACTA spowodowałaby także znaczne utrudnienia w handlu 
lekami generycznymi. Składający petycję skarży się ponadto na brak przejrzystości, jaki 
cechuje przebieg negocjacji w sprawie ACTA. Przypomina mu to czasy Związku 
Radzieckiego, gdy decyzje zapadały przy drzwiach zamkniętych, bez udziału obywateli.

Streszczenie petycji 0142/2012

Składający petycję wyraża swoją dezaprobatę dla międzynarodowej umowy handlowej 
ACTA, a w szczególności odniesień do egzekwowania praw własności intelektualnej 
w środowisku cyfrowym, jak również konsekwencji, jakie może mieć ACTA dla dostępu do 
produktów leczniczych w krajach rozwijających się. Składający petycję podkreśla 
jednocześnie, że z powodu niejasnych definicji i dwuznacznych sformułowań zawartych 
w treści umowy ACTA przyczyni się do ograniczenia podstawowych wolności, takich jak 
wolność wypowiedzi, prawo do rzetelnego procesu sądowego i prawo do prywatności, oraz –
jako że składający petycję uważa, że przedmiotowa umowa jest sprzeczna z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej – zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zdystansowanie się od ACTA i wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Streszczenie petycji 0203/2012

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o odrzucenie Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA). Zdaniem składającego 
petycję określony w umowie ACTA status prawny właścicieli praw autorskich jest w sposób 
nieproporcjonalny mocniejszy niż status prawny strony przeciwnej, m.in. z tego powodu, 
że w dokumencie brak wystarczających regulacji dotyczących dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. Składający petycję uważa również, że nałożony na dostawców usług 
internetowych obowiązek ujawniania danych dotyczących użytkowników jest 
nieproporcjonalny oraz że właściciele praw autorskich uzyskaliby w ten sposób większe 
uprawnienia w tej dziedzinie niż państwo. Składający petycję uważa ponadto, że umowa 
ACTA może zaszkodzić interesom przedsiębiorstw i doprowadzić do ujawniania tajemnic 
handlowych, ponieważ dokument ten nie zawiera przepisów w dziedzinie poufności 
informacji. Składający petycję sądzi ponadto, że umowa ACTA nie została opracowana 
w sposób przejrzysty i z poszanowaniem zasad demokratycznych. 

Streszczenie petycji 0223/2012

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zdecydowaną obronę wolnego 
i otwartego internetu oraz o odrzucenie ratyfikacji Umowy handlowej dotyczącej zwalczania 
obrotu towarami podrobionymi (ACTA) ze względu na to, że umowa ta położyłaby kres 
wolnemu i otwartemu internetowi. Dla ludzi na całym świecie internet jest kluczowym 
narzędziem służącym wymianie poglądów i promowaniu demokracji. Składający petycję 
zachęca Parlament Europejski do odgrywania w tym zakresie pierwszoplanowej roli na scenie 
światowej i do ochrony praw użytkowników internetu.

2. Dopuszczalność
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Petycja 1221/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2012 r.
Petycja 0116/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 31 maja 2012 r.
Petycja 0142/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 5 czerwca 2012 r.
Petycje 0203/2012 i 0223/2012 uznane zostały za dopuszczalne dnia 15 czerwca 2012 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

W dniu 4 lipca 2012 r. w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski 
odmówił udzielenia zgody na zawarcie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA), w związku z czym umowa ta nie może zostać 
ratyfikowana. W dniu 19 grudnia 2012 r. Komisja postanowiła wycofać swój wniosek 
(datowany 10 maja 2012 r.) skierowany do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
o wydanie opinii w sprawie zgodności ACTA z traktatami europejskimi, w szczególności 
z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. W tym samym dniu Komisja poinformowała 
o tym fakcie komisję INTA Parlamentu Europejskiego. 

Trybunał wykreślił sprawę z rejestru Trybunału na mocy postanowienia z dnia 18 lutego 
2013 r. 

Z uwagi na powyższe wymienione petycje stały się bezprzedmiotowe. 


