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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0939/2012, którą złożył Nicolas Caton (Belgia), w sprawie umowy
gospodarczo-handlowej UE-Kanada (CETA)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłosił obawy odnośnie do treści umowy gospodarczo-handlowej UE-
Kanada (CETA) będącej obecnie przedmiotem negocjacji. Stwierdził, że zawiera ona 
przeformułowania z umowy ACTA, która została niedawno odrzucona przez Parlament. Za 
szczególnie uwłaczające uważa on ograniczenie swobody informacji w Internecie. 
Podejrzewa Komisję Europejską o ponowne wprowadzanie tych samych przepisów tzw. 
tylnymi drzwiami.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 14 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Komisja w pełni szanuje głosowanie Parlamentu Europejskiego nad ACTA. W związku z tym 
i w świetle stanowiska zajętego przez Parlament Europejski wobec ACTA dokonano 
przeglądu projektu tekstu dotyczącego praw własności intelektualnej w ramach Umowy 
gospodarczo-handlowej (CETA) zawartej między UE a Kanadą.

W odniesieniu do „praw cyfrowych” oraz wszelkich innych przepisów dotyczących praw 
własności intelektualnej negocjowanych między UE i Kanadą Komisja zapewnia solennie, że 
na ile jest to możliwe, odpowiadają one prawodawstwu UE bez jego przekraczania. W 
szczególności zmieniono gruntownie kontrowersyjne przepisy ACTA dotyczące 
odpowiedzialności dostawcy usług internetowych, w związku z czym nie są już one podobne 
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do tekstu ACTA. Ponadto z projektu tekstu CETA usunięto wszystkie obowiązkowe przepisy 
dotyczące egzekwowania przepisów karnych dotyczących praw własności intelektualnej.

Komisja podkreśla, że obecnie nie ma uzgodnionego tekstu CETA i że z pewnością nie istniał 
on też w chwili złożenia skargi przez składającego petycję. Parlament był regularnie 
informowany o aktualnym stanie negocjacji w sprawie CETA, w tym o zmianach 
wynikających z odrzucenia przez niego ACTA. Dokumenty negocjacyjne (łącznie z 
przebiegiem opracowywania rozdziału dotyczącego praw własności intelektualnej) były 
regularnie przekazywane komisji INTA Parlamentu Europejskiego.

Wydaje się, że składający petycję oparł swoją skargę na wersji (poufnego) tekstu 
negocjacyjnego ze stycznia 2012 r., tj. z okresu, kiedy ACTA została właśnie podpisana przez 
UE i jej 22 państwa członkowskie, oraz 6 miesięcy przed tym, jak Parlament Europejski 
odmówił udzielenia zgody na zawarcie tej umowy. Tekst ten nie odzwierciedla już 
adekwatnie obecnego stanu negocjacji. Ponieważ w owym czasie zarówno UE, jak i Kanada 
przygotowywały się do ratyfikowania ACTA, nie dziwi, że niektóre przepisy tamtej wersji 
tekstu przypominają zapisy w ACTA. W międzyczasie negocjacje znalazły się na etapie 
opisanym powyżej i projekt tekstu został dostosowany w celu uwzględnienia obaw 
wyrażonych przez Parlament Europejski w trakcie debaty nad ACTA.


