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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy
(2008/2133(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie OECD zatytułowane „Wpływ podrabiania towarów 
i piractwa na gospodarkę” z roku 2007,

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany 
„Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: nowoczesna polityka wzrostu 
i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw”(COM (2005)0551),

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Globalny 
wymiar Europy – Konkurowanie na światowym rynku – Wkład w strategię wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia UE” - COM(2006) 0567.

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany: Globalny 
wymiar Europy: wzmocnione partnerstwo na rzecz lepszego dostępu do rynku dla 
europejskich eksporterów"(COM(2007)0183), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie strategii Unii 
Europejskiej zapewnienia przedsiębiorstwom europejskim dostępu do rynków1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie globalnego wymiaru 
Europy – zewnętrzne aspekty konkurencyjności2,

– uwzględniając swoja rezolucję z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie skutecznych przepisów 
i procedur przywozu i wywozu w ramach polityki handlowej 3 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie stosunków 
gospodarczych UE – USA4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stosunków 
gospodarczych i handlowych między UE a Mercosurem w perspektywie zawarcia układu 
o stowarzyszeniu5, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie stosunków 

1  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0053.
2  Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, str. 128.
3  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0247.
4  Dz.U. C 298 z 8.12.2006, str. 235.
5  Dz.U. C 308 z 16.12.06, str. 182.
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gospodarczych z Koreą1, 
 
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie stosunków handlowych 

i gospodarczych ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 października 2005 r. w sprawie perspektyw 
stosunków handlowych między UE a Chinami3,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany EU 
– Chiny: bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność (COM(2006)0631) oraz 
towarzyszący mu dokument zatytułowany: Bliższe partnerstwo, Większa 
odpowiedzialność - Dokument programowy w sprawie handlu i inwestycji UE – Chiny –
Konkurencja i partnerstwo (COM(2006)0632), 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. 
ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu 
zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, 
w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu, 
(rozporządzenie w sprawie barier w handlu),

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany 
Plan działań: przyspieszone działanie w sprawie HIV/AIDS, malarii i gruźlicy 
w kontekście ograniczania ubóstwa (COM(2001)0096),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany: 
Aktualizacja wspólnotowego planu działań - przyspieszone działanie w sprawie 
HIV/AIDS, malarii i gruźlicy w kontekście ograniczania ubóstwa (COM(2003)0093),

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany: 
Spójne ramy polityki europejskiej dotyczące działań zewnętrznych w celu zwalczania 
HIV/AIDS, malarii i gruźlicy (COM(2004)0726),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 maja 2007 r. w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące 
wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, 
w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. 
wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych,

– uwzględniając art. 45 jego Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 
Prawnej i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0000/2008),

1  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0629.
2  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0195.
3  Dz.U. C 233 E z 28.09.06, str. 103.
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A. mając na uwadze, że skuteczna walka ze zjawiskiem podrabiania towarów jest konieczna 
dla osiągnięcia celów odnowionej strategii lizbońskiej, zarówno jej aspektów 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych przedstawionych przez Komisję w komunikacie 
zatytułowanym: Globalny wymiar Europy: wzmocnione partnerstwo na rzecz lepszego 
dostępu do rynku dla europejskich eksporterów"(COM(2007)0183),

B. mając na uwadze, że Unia Europejska jest drugim na świecie importerem towarów 
i usług, a ogromne otwarcie i przejrzystość jej jednolitego rynku oferuje ogromne 
możliwości, ale niesie również ryzyko zalewu towarami podrabianymi,

C. mając na uwadze, że poważne naruszenia praw własności intelektualnej stanowią 
pozataryfową barierę handlową, która utrudnia dostęp do rynków krajów trzecich i czynią 
go bardziej kosztownym, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw 
dysponujących ograniczonymi środkami i zasobami,

D. mając na uwadze, że konkurencyjność europejska tradycyjnie wiąże się z jakością siły 
roboczej i coraz częściej- zwłaszcza dla MŚP- z badaniami i rozwojem, innowacjami oraz 
prawami własności intelektualnej (PWI),

E. mając na uwadze, że prawa własności intelektualnej w tym oznaczenia geograficzne 
i nazwy pochodzenia nie zawsze są chronione w sposób skuteczny przez partnerów 
handlowych Unii Europejskiej,

F. mając na uwadze, że w roku 2007 ilość produktów łamiących prawa własności towarów 
i zatrzymanych przez władze celne Unii Europejskiej wzrosła o 17 % w porównaniu 
z poprzednim rokiem, przy czym wzrost ten wyniósł 264% dla produktów kosmetycznych 
i higieny osobistej, 98% dla zabawek oraz 51% dla leków,

G. mając na uwadze, że zjawisko podrabiania towarów i piractwa ma niepokojące 
konsekwencje dla gospodarki Unii Europejskiej i dla całego systemu społeczno-
gospodarczego Wspólnoty, ponieważ ogranicza motywację do innowacji, hamuje 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, przyczynia się do likwidacji miejsc pracy 
w przemyśle i tworzy podstawy rozwoju równoległego nielegalnego systemu 
gospodarczego, kontrolowanego przez grupy przestępczości zorganizowanej,

H. mając na uwadze, że podrabianie towarów powoduje poważne szkody dla środowiska, 
zarówno z powodu braku odpowiednich norm jakości podrobionych towarów, jak i 
wysokich kosztów związanych z ich eliminowaniem i niszczeniem,

I. mając na uwadze, że jednolity rynek gwarantuje konsumentom europejskim możliwość 
wolnego, przejrzystego i bezpiecznego wyboru towarów oraz że podrabianie towarów, 
jeżeli nie jest odpowiednio zwalczane, może szkodzić nie tylko zasadzie zaufania, na 
której opiera się cały system, ale może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, 
zdrowia, a w ekstremalnych przypadkach także i życia konsumentów i dlatego należy 
lepiej zagwarantować przestrzeganie ich praw,

J. mając na uwadze, że istniejące różnice w ustawodawstwie państw członkowskich w 
zakresie praw własności intelektualnej - a w szczególności w zakresie środków karnych 
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mających na celu egzekwowanie tych praw - osłabiają pozycję Unii Europejskiej jako 
negocjatora i mogą podważać dotychczasowe wysiłki na rzecz bardziej skutecznego 
zwalczania tego zjawiska w skali międzynarodowej,

K. mając na uwadze, że w roku 2007 Unia Europejska, Japonia i Stany Zjednoczone 
zapowiedziały otwarcie negocjacji w sprawie zawarcia nowego porozumienia 
wielostronnego mającego na celu wzmocnienie egzekwowania praw własności 
intelektualnej i zwalczanie zjawiska podrabiania towarów i piractwa (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement - ACTA),

L. mając na uwadze, że konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy lekami 
generycznymi, których dystrybucja i sprzedaż powinny być wspierane, zarówno w Unii 
Europejskiej, jak i w krajach rozwijających się, a lekami podrabianymi, które z jednej 
strony stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, a z drugiej strony powodują 
ogromne straty finansowe dla przedsiębiorstw z sektora i mogą opóźniać rozwój nowych 
leków, przy czym nie służąc także społeczeństwom krajów mniej rozwiniętych,

Ramy wielostronne

1. uważa, że system ŚOH umożliwił większe uznanie praw własności intelektualnej na 
szczeblu międzynarodowym wprowadzając minimalne standardy ochrony na mocy 
porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs), 
przyczynił się do wzmocnienia dialogu między państwami członkowskimi i innymi 
instytucjami, takimi jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Światowa 
Organizacja Celna, jak również do wprowadzenia mechanizmu zapobiegania sporom i 
rozstrzygania ich;

2. wzywa Komisję do dopilnowania w ramach Rady ds. TRIPs, aby minimalnym wymogom 
wprowadzonym do przepisów krajowych towarzyszyły skuteczne środki wykonawcze i 
karne w przypadku łamania przepisów;

3. wzywa Komisję do pracy nad wzmocnieniem i rozszerzeniem zakresu stosowania 
porozumienia w sprawie TRIPs, w celu rozszerzenia go na działania związane z 
wywozem, tranzytem i przeładunkiem, jak również na wszystkie prawa własności 
intelektualnej dotychczas wykluczone z porozumienia, mając nieustannie na uwadze 
poziom rozwoju interlokutorów i wprowadzając rozróżnienie miedzy krajami 
produkującymi, krajami tranzytu i wykorzystania towarów podrobionych lub pirackich;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia na rzecz krajów rozwijających 
się konkretnych inicjatyw wspartych odpowiednim finansowaniem, aby uniknąć zagrożeń 
związanych z potencjalnie niebezpiecznymi towarami podrobionymi, ze zniechęcającym 
skutkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz z działalnością przestępczą i 
terrorystyczną w tych krajach; 

5. przypomina, że w niektórych gospodarkach rozwijających się produkcja towarów 
podrabianych i pirackich osiągnęła niepokojące rozmiary; zauważa, że o ile wyraża 
zadowolenie z powodu środków współpracy wprowadzonych dotychczas, to jednak 
uważa, że konieczne są specjalne działania służące wzmocnieniu koordynacji pomiędzy 
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służbami celnymi, organami sądowymi i policyjnymi oraz harmonizacji przepisów tych 
krajów z przepisami Unii Europejskiej;

6. wyraża przekonanie, że wzmocnienie walki z podrabianiem towarów wiąże się z 
częstszym, bardziej konkretnym występowaniem do organu rozstrzygania sporów ŚOH, 
który wraz z prawem krajowym i wspólnotowym, umożliwia lepszą ochronę  przemysłu i 
konsumentów  europejskich, dzięki konsolidacji ustawodawstwa wzmacniającego treść i 
zakres porozumienia TRIPs; 

ACTA i inne inicjatywy dwustronne i regionalne Unii Europejskiej 

7. wzywa Komisję, by równocześnie z negocjacjami wielostronnymi, zaangażowała się w 
walkę z podrabianiem towarów i piractwem promując również porozumienia dwustronne, 
regionalne i wielostronne mające na celu zbliżenie ustawodawstwa i ich stosowania dla 
zapewnienia ich skuteczności i przewidujące między innymi skuteczne mechanizmy 
rozstrzygania sporów, jak również system kar w przypadku nie wywiązania się z 
podjętych zobowiązań;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dołożenia wszelkich starań na rzecz 
szybkiego i pomyślnego zawarcia porozumienia ACTA; jest zdania, że wejście w życie 
tego porozumienia, poza faktem, że stanowi kluczowy punkt odniesienia na szczeblu 
międzynarodowym, zagwarantuje bardziej skuteczne zwalczanie podrabiania towarów i 
będzie ważnym narzędziem nacisku wobec krajów trzecich nie będących jego stronami;

9. z zadowoleniem przyjmuje rosnące zainteresowanie wielu państw członkowskich ŚOH 
porozumieniem ACTA i wyraża życzenie, by porozumienie zostało również podpisane 
przez Chiny i inne kraje wschodzące, których gospodarki są bezpośrednio dotknięte 
problemem podrabiania towarów;

Zewnętrzne środki wsparcia w walce z podrabianiem towarów

10. zaleca utworzenie skutecznego mechanizmu służącego nadzorowaniu przypadków 
ewentualnego łamania praw własności intelektualnej chronionych na mocy różnych 
porozumień, który uzupełniłby narzędzia zachęt handlowych w przypadku konkretnego 
zaangażowania w walkę z podrabianiem towarów i piractwem, w szczególności włączenie 
do systemu ogólnych preferencji w przypadku krajów rozwijających się lub przyznanie 
specjalnego traktowania podczas wdrażania środków ochrony handlowej dla krajów 
wchodzących;

11. przypomina, że rozporządzenie GSP przewiduje między innymi możliwość czasowego 
zawieszenia preferencji dla tych partnerów, którzy stosują niezgodne z prawem praktyki 
handlowe; jest zdania, że w szczególnie poważnych przypadkach, Komisja powinna 
poważnie rozważyć możliwość zastosowania tego narzędzia; 

12. jest zdania, że rozporządzenie w sprawie barier handlowych może być bardzo użyteczne 
dla przedsiębiorstw europejskich napotykających na problemy w dostępie do rynków 
krajów trzecich, które łamią prawa własności intelektualnej i wzywa Komisję do 
zachęcania i ułatwienia jego stosowania, w szczególności przez MŚP;
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13.  wzywa Komisję do ponownego zdefiniowania priorytetów w zakresie personelu 
pracującego w delegacjach Unii Europejskiej, dla zagwarantowania wystarczającej liczby 
urzędników przydzielonych specjalnie do walki z podrabianiem towarów; przy czym ci 
pracownicy włączeni do grup ds. dostępu do rynku, powinni mieć za zadanie, wraz z 
przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw członkowskich, zagwarantowanie 
skutecznego rozdysponowania działań wspólnotowych w zakresie walki z podrabianiem 
towarów, poprawę kontaktów z władzami lokalnymi i zapewnienie przedsiębiorstwom 
wspólnotowym (szczególnie MŚP) skarżącym się na łamanie praw własności 
intelektualnej, konkretnego punktu odniesienia;

Kwestie prawne i organizacyjne 

14. odnotowuje liczne działania Komisji mające na celu wzmocnienie praw własności 
intelektualnej w Unii Europejskiej i apeluje o większe zaangażowanie w walkę ze 
zjawiskiem podrabiania towarów oraz w harmonizację przepisów obowiązujących w 
państwach członkowskich;

15. nalega na konieczność lepszego koordynowania służb zajmujących się zwalczaniem 
zjawiska podrabiania towarów we Wspólnocie i propagowania inicjatyw wspólnotowych 
w tym zakresie;

16. ubolewa nad faktem nieprzyjęcia przez Radę rozporządzenia dotyczącego oznaczania 
pochodzenia (tzw. "Made in"), które umożliwiłoby lepsze kontrolowanie i rozpoznawanie 
pochodzenia produktów importowanych i ma nadzieję, że bieżące przeszkody na drodze 
do wejścia w życie rozporządzenia, zostaną definitywnie pokonane;

17. uważa, że nie można odkładać utworzenia jednego europejskiego urzędu koordynującego 
walkę z podrabianiem towarów i piractwem, jeżeli chce się zapewnić lepszą koordynację 
różnych podmiotów na szczeblu europejskim i rozwijać synergię z sektorem prywatnym i 
władzami państw członkowskich uczestniczących w walce z podrabianiem towarów; jest 
zdania, że utworzenie tego urzędu jest konieczne w celu zwiększenia pozycji UE w 
kontekście międzynarodowym i podniesienia skuteczności jej działań w zakresie 
zwalczania podrabiania towarów;

18. zaleca dalsze udoskonalanie i poprawę koordynacji procedur celnych w Unii Europejskiej, 
aby w istotny sposób ograniczyć dostęp produktów podrabianych i pirackich do 
jednolitego rynku; jest zdania, że bardziej skuteczne zwalczanie podrabiania towarów 
powinno w należytym stopniu uwzględniać rolę, jaką obecnie odgrywa Internet w 
sprzedaży i promocji towarów podrabianych i pirackich;

19. uważa za sprawę kluczową, aby przemysł europejski nie rezygnował z wspierania 
i wspomagania z własnej inicjatywy działań podejmowanych przez instytucje europejskie; 
za szczególnie ważne uważa stworzenie warunków, w których małe i średnie 
przedsiębiorstwa mogą skutecznie bronić swoich praw, przede wszystkim w zakresie 
przypadków łamania praw własności intelektualnej w krajach trzecich;

Uwagi końcowe
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20. zwraca się do Komisji, aby wraz z Radą i państwami członkowskimi określiła jasną, 
spójną i ambitną linię polityczną, która – równolegle do inicjatyw wewnętrznych 
w dziedzinie celnej i karnej – pozwoli na koordynowanie działań „zewnętrznych” Unii 
Europejskiej i państw członkowskich w zakresie walki z podrabianiem towarów 
i piractwem oraz na kierowanie nimi;

21. nalega na konieczność zapewnienia już teraz bardziej centralnej roli Parlamentu w walce 
z podrabianiem towarów; uważa za szczególnie korzystne wspieranie obecności 
politycznej Parlamentu na specjalistycznych posiedzeniach międzynarodowych, takich jak 
Global Anti-counterfeiting and Piracy Congress, jak i na forum organizacji 
międzynarodowych zaangażowanych w ochronę własności intelektualnej;

22. zwraca się do Komisji Europejskiej i do Rady o informowanie go o wszystkich 
podejmowanych inicjatywach oraz o włączanie go do nich;

o

o o

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i krajów 
kandydujących.
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UZASADNIENIE

W komunikacie z 2006 r. pt.: „Globalny wymiar Europy” Komisja Europejska uznała, że 
w ramach inicjatyw wielostronnych i dwustronnych należy wzmocnić aspekty zewnętrzne 
europejskiej konkurencyjności i nadać nowy impuls walce z podrabianiem towarów w krajach 
trzecich.

Stawka jest nie do pogardzenia. Rynek towarów podrobionych wart jest ok. 500 mld euro, co 
odpowiada mniej więcej 7-10% handlu światowego. Gospodarka europejska 
wyspecjalizowała się w produktach wysokiej jakości o znacznej wartości dodanej, które są 
często chronione prawami własności intelektualnej. Zatem ochrona tej własności stanowi 
instrument, którego nie można odrzucić, jeżeli chce się wspierać konkurencyjność przemysłu 
europejskiego poza UE, i jest równie ważnym narzędziem przyczyniającym się do 
powodzenia strategii lizbońskiej.

Błędem byłoby jednak twierdzenie, że nowe inicjatywy w dziedzinie walki z podrabianiem 
towarów podejmowane są wyłącznie w interesie przemysłu wspólnotowego. Oprócz 
poważnych szkód, jakie przedsiębiorstwom przynosi podrabianie towarów i piractwo, tego 
rodzaju nielegalne praktyki powodują każdego roku utratę setek tysięcy wykwalifikowanych 
i dobrze płatnych miejsc pracy w Europie (szacunki mówią o 200 000 straconych miejsc 
pracy) i w pozostałych częściach świata i wielu przypadkach mogą zagrażać zdrowiu 
konsumentów, finansować organizacje przestępcze i terrorystyczne oraz powodować poważne 
szkody dla środowiska naturalnego.

Podrabianie towarów jest zróżnicowanym zjawiskiem o wielu przejawach, które w różnym 
stopniu dotyka niemal wszystkie sektory gospodarki. Skończyły się już czasy topornych 
i łatwych do rozpoznania podróbek towarów luksusowych. Przemysł podrabiania towarów 
i piracki rozwinął się w ostatnich latach w sposób spektakularny i skupia się obecnie na 
produkcji zabawek, ubrań, oprogramowania, leków, kosmetyków, żywności, papierosów, 
części zamiennych do samochodów i samolotów.

Nie wszyscy konsumenci zdają sobie sprawę z tego, że nabywając towary, których 
pochodzenie jest co najmniej wątpliwe, popełniają przestępstwo i przyczyniają się do 
wspierania równoległego obiegu gospodarczego, kontrolowanego przez zorganizowane sieci 
przestępcze. Parlament Europejski wypowiadał się już w tej sprawie, podkreślając, że należy 
odróżnić towary podrobione na użytek własny, wykorzystywane bez chęci uzyskania 
korzyści, od towarów podrobionych, wprowadzanych na rynek w sposób nielegalny 
i zamierzony. Z pewnością należało będzie wziąć pod uwagę to rozróżnienie, lecz także 
przeprowadzić kampanie uświadamiające, pozwalające konsumentom na lepsze zrozumienie 
zagrożeń związanych z ich nierozważnymi zakupami. 

Podrabianie towarów przybiera często podstępne i niebezpieczne formy. Szacuje się na 
przykład, że 10% leków jest podróbkami. Towary te, podobnie zresztą jak kosmetyki, mogą 
zawierać substancje potencjalnie szkodliwe i mogą powodować poważne szkody dla zdrowia 
nieświadomego użytkownika. Przykładem może być tu syrop na kaszel zawierający 
substancję zapobiegającą zamrażaniu, który spowodował śmierć 130 osób w Panamie, 
w 2006 r. W ten sam sposób rozwijający się rynek podrobionych produktów spożywczych 
wysokiej jakości (w tym win i likierów) nie tylko poważnie szkodzi wyjątkowej jakości 
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produktom europejskim, lecz może także stanowić niepokojące zagrożenie dla konsumentów, 
przede wszystkim na rynkach innych niż rynek pochodzenia fałszywego towaru. Walka 
z podrabianiem towarów oznacza zatem gwarantowanie, że konsumenci mogą dokonywać 
swobodnego i w pełni bezpiecznego wyboru zakupywanych produktów.

Kraje rozwijające się są pierwszymi ofiarami podrabiania towarów i rzadko posiadają 
instrumenty niezbędne do skutecznej walki z tym procederem. Sprawozdawca jest zdania, że 
należy podjąć szczegółowe inicjatywy na rzecz pomocy tym krajom w skutecznej walce 
z opisywanym zjawiskiem oraz na rzecz walki z tworzeniem tzw. „wolnych stref” 
kontrolowanych przez sieci przestępczości zorganizowanej. Priorytetem działań 
zewnętrznych UE w dziedzinie walki z podrabianiem towarów pozostaje przede wszystkim 
zwalczanie podrabiania artykułów spożywczych i leków w krajach rozwijających się.

Celem niniejszego sprawozdania jest opracowanie konkretnej i spójnej propozycji 
skoordynowanej i spójnej polityki europejskiej, która zajmie się aspektami zewnętrznymi 
walki z podrabianiem towarów. Z walki z podrabianiem należy uczynić priorytet UE oraz 
odpowiednio uwzględnić jej powiązania przy określaniu polityki handlowej UE na najbliższe 
dziesięć lat. 

Aktualizacja porozumienia w sprawie TRIPs

W chwili wejścia w życie porozumienie w sprawie TRIPs stanowiło zdecydowany krok 
naprzód ku światowej dyscyplinie w zakresie własności intelektualnej, lecz jego wyniki nie 
zawsze stały na wysokości oczekiwań, gdyż wiele krajów będących członkami ŚOH nie 
chciało lub nie mogło zapewnić pełnego stosowania porozumienia. Komisja Europejska 
powinna więc sprzyjać odpowiednim inicjatywom dyplomatycznym mającym na celu 
zapewnienie właściwego stosowania przez wszystkich członków ŚOH podstawowych 
standardów zapisanych w porozumieniu TRIPs. 

Z drugiej strony omawiane porozumienie nie jest doskonałe i powinno dokonać się przeglądu 
niektórych jego części. Trzeba w szczególności rozszerzyć jego zakres stosowania na eksport, 
tranzyt i przeładunek, a także na inne przypadki łamania prawa własności intelektualnej.

W przypadku poważnego pogwałcenia porozumienia TRIPs Unia Europejska powinna bez 
wahania przedłożyć sprawę organowi rozstrzygania sporów ŚOH zarówno dla zapewnienia 
ochrony zainteresowanych stron europejskich, jak i dla „ustanowienia” orzecznictwa, które 
będzie mogło przyczyniać się do wyjaśniania treści porozumienia, sprawiając, że jego 
stosowanie stanie się łatwiejsze i bardziej skuteczne.

Sprawozdawca jest ponadto przekonany, że powinno się zachęcać do korzystania 
z rozporządzenia w sprawie barier handlowych i ułatwiać je w przypadku przedsiębiorstw 
europejskich, które borykają się z problemem dostępu do rynków państw trzecich z powodu 
nielegalnego, a zatem nieuregulowanego korzystania z ich praw własności intelektualnej 
przez operatorów lokalnych.

ACTA i inne inicjatywy dwustronne i regionalne Unii Europejskiej 

O ile ramy wielostronne ŚOH pozostają głównym priorytetem UE, oczywiste jest, że bez 
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kolejnych inicjatyw dwustronnych lub wielostronnych, takich jak porozumienie ACTA, nie 
będzie można skutecznie zwalczać zjawiska podrabiania towarów na poziomie 
międzynarodowym. W tym kontekście Parlament oczekuje, że będzie we właściwy sposób 
informowany oraz że będzie mógł wnieść wkład własny w omawiane porozumienie przed 
oficjalnym przedłożeniem mu dokumentu.

Projekt porozumienia ACTA narodził się z potrzeby wyjścia poza ramy porozumienia 
w sprawie TRIPs i uczynienia walki z podrabianiem skuteczniejszą i bardziej spójną. Z tego 
punktu widzenia pozytywny jest z pewnością fakt, iż kraje uprzemysłowione, które są 
w największym stopniu dotknięte zjawiskiem podrabiania (m. in. UE, USA i Japonia), 
zdecydowały się na koordynację wysiłków. Proces ten znajduje się jeszcze na etapie 
wstępnym, lecz należało będzie upewnić się, że nie pokrywa się on z działaniami określonymi 
w porozumieniu TRIPs oraz że ostateczne cele realizowane w ramach porozumienia są 
wystarczająco jasne i realistyczne.

Sprawozdawca uważa, że oprócz przyjęcia ACTA Komisja powinna zapisać klauzulę 
ochronną dla praw własności intelektualnej (która przewidywałaby skuteczny system 
rozwiązywania sporów) we wszystkich nowych porozumieniach o wolnym handlu, jakie 
negocjowane będą w najbliższych latach.

Pełne przestrzeganie obowiązków zapisanych w TRIPs i w pozostałych porozumieniach 
dwustronnych i wielostronnych wymagało będzie od państw trzecich, a szczególnie od krajów 
rozwijających się, znacznego wysiłku gospodarczego i organizacyjnego. Sprawozdawca 
uważa, że UE powinna przynajmniej częściowo zając się omawianym problemem, udzielając 
odpowiedniej pomocy gospodarczej i technicznej krajom, które o nią wystąpią i które 
wykażą, że są zaangażowane w walkę z podrabianiem towarów, wspierając szkolenia 
personelu i przejmowanie – tam, gdzie jest to możliwe – wspólnotowych procedur celnych.

Szczególny akcent położony powinien zostać na walkę z podrabianiem w krajach 
tranzytowych oraz wobec osób podrabiających, które wykorzystują statki-przedsiębiorstwa 
pływające po wodach pozaterytorialnych.

Oznaczanie pochodzenia (tzw. „Made in”) i pochodzenie towarów importowanych

Jeżeli przyjęty zostanie projekt rozporządzenia Rady1 dotyczącego wskazywania kraju 
pochodzenia niektórych towarów importowanych do UE z krajów trzecich, rozporządzenie to 
umożliwiłoby nie tylko do osiągnięcia większej przejrzystości co do pochodzenia niektórych 
kategorii towarów, takich jak tekstylia, będące często przedmiotem podrabiania, lecz także 
w znaczący sposób przyczyniłoby się do walki z tym procederem. Sprawozdawca ma zatem 
nadzieje, że możliwe będzie przezwyciężenie niezrozumiałych różnic, które do tej pory 
spowalniały procedurę, a przez to że uda się szybko przyjąć omawiany tekst.

Jednocześnie należałoby zbadać – wraz z zainteresowanymi sektorami przemysłu – niektóre 
metody mogące pomóc w łatwym identyfikowaniu przez organy celne i przez ostatecznych 
konsumentów oryginalnego pochodzenia towarów przywożonych z krajów trzecich. 

1 Odniesienie: 2005/0254(ACC).
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Kwestie prawne i organizacyjne 

Sprawozdawca jest zdania, że lepsza koordynacja na poziomie wspólnotowym jest konieczna 
dla osiągnięcia dobrych wyników w zewnętrznej walce z podrabianiem.

Nie można odwlekać powołania jednego europejskiego urzędu koordynującego walkę 
z podrabianiem towarów, będącego w stanie koordynować zarówno wysiłki państw 
członkowskich, jak i wysiłki poszczególnych służb Komisji. Nowemu urzędowi powinno się 
powierzyć wystarczające środki i uprawnienia, aby mógł prowadzić swoje zadania 
w poszanowaniu kompetencji państw członkowskich. Komisja Europejska będzie musiała 
ponadto czuwać, aby jej poszczególne służby wewnętrzne, odpowiedzialne za tę ważną 
sprawę, pracowały w sposób skoordynowany i harmonijny.

Jednym z aspektów walki z podrabianiem towarów, na który państwa członkowskie i Komisja 
powinny zwrócić szczególną uwagę, jest ochrona własności intelektualnej zarówno 
w Europie, jak i w krajach trzecich. Przedsiębiorstwa odgrywają centralną rolę w powodzeniu 
strategii zwalczania podrabiania, zatem przemysł powinien – jak niedawno przypomniała 
sama Komisja – przyłączyć się do walki, lecz nie należy sądzić, że możliwe jest ustawienie 
w jednym szeregu międzynarodowych koncernów produkujących towary luksusowe 
i drobnych producentów, którzy osiągają dobre wyniki w swoim sektorze działalności. Trzeba 
zatem pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w jak najskuteczniejszej obronie 
przeciwko temu procederowi, który poważnie im szkodzi, a w stopniu bardziej ogólnym 
należy wprowadzić bardziej skuteczne i mniej kosztowne dla przedsiębiorstw wzorce 
współpracy publiczno-prywatnej.

Nasycenie tradycyjnych rynków i otwarcie się nowych, np. w krajach wschodzących, 
wymagają poza tym opracowania nowej strategii operacyjnej, która nie będzie ograniczała się 
do śledzenia zjawiska podrabiania towarów w Europie, lecz także stawi mu czoła 
w regionach, w których podrabianie jest głębiej zakorzenione, działając jednocześnie 
w krajach trzecich, będących często odbiorcami podrobionych artykułów europejskich 
wyprodukowanych gdzie indziej.

Sprawozdawca ma ponadto nadzieję, że z jednej strony będzie można usprawnić i rozszerzyć 
harmonizację procedur celnych wewnątrz Unii Europejskiej, a z drugiej że opracowany 
zostanie system sankcji karnych wspólnych dla wszystkich państw członkowskich. Walka 
z podrabianiem towarów i piractwem poza Europą obowiązkowo wiąże się z systemem 
silnych zasad, wspólnych i podzielanych przez państwa członkowskie UE.

Rola Parlamentu Europejskiego

Parlament ma ważną rolę do odegrania w walce z podrabianiem towarów, przede wszystkim 
w świetle nowych uprawnień, jakie zostaną mu przyznane, jeżeli traktat lizboński wejdzie 
w życie. Właściwe byłoby również promowanie – we współpracy z pozostałymi 
zainteresowanymi komisjami parlamentarnymi – dorocznego „forum” na omawiany temat, 
uświadamianie problemu podrabiania towarów w stosunkach dwustronnych (szczególnie 
z Kongresem Stanów Zjednoczonych) lub wielostronnych (ze zgromadzeniem ŚOH) oraz 
wysłanie delegacji parlamentarnej na Światowy kongres walki z podrabianiem towarów.


