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Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi 

(ACTA) 

 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przejrzystości i 

aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 

podrobionymi (ACTA) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego 

porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską na 

następną kadencję1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie), którą należy 

traktować jako stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu2 (COM(2008)0229 – C6-

0184/2008 – 2008/0090(COD)), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu podrabiania 

towarów na handel międzynarodowy3, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 22 lutego 2010 r. w 

sprawie prowadzonych przez Unię Europejską negocjacji z zakresu umowy handlowej 

dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8, 

– uwzględniając dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 

2002 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze 

łączności elektronicznej, zmienioną ostatnio dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r., 

– uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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”), 

– uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że w roku 2008 Unia Europejska i inne państwa OECD otworzyły 

negocjacje nowej wielostronnej umowy zmierzającej do poprawy ochrony praw własności 

intelektualnej i zwalczania podrabiania towarów oraz piractwa (umowy handlowej 
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2  Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2009)0114. 
3  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0634. 



 

dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi - ACTA), a także podjęły wspólną 

decyzję o zastosowaniu klauzuli poufności, 

B. mając na uwadze, że w sprawozdaniu z dnia 11 marca 2009 r. Parlament wezwał Komisję 

do natychmiastowego upublicznienia wszystkich dokumentów dotyczących toczących się 

międzynarodowych negocjacji w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu 

towarami podrobionymi, 

C. mając na uwadze, że w dniu 27 stycznia 2010 r. Komisja zobowiązała się do zacieśnienia 

współpracy z Parlamentem zgodnie z postanowieniami rezolucji z dnia 9 lutego 2010 r. w 

sprawie zmienionego porozumienia ramowego z Komisją, wzywającej do „bezzwłocznego 

przekazywania mu kompletnych informacji na każdym etapie toczących się negocjacji w 

sprawie umów międzynarodowych (...), w szczególności dotyczących kwestii handlowych 

oraz innych negocjacji wymagających procedury zgody, tak aby w pełni wprowadzić w 

życie art. 218 TFUE”, 

D. mając na uwadze, że przedstawiciele Rady uczestniczyli w rundach negocjacji ACTA wraz 

z przedstawicielami Komisji, 

E. mając na uwadze, że Komisja – stojąca na straży traktatów – jest zobowiązana do 

przestrzegania acquis communautaire przy prowadzeniu negocjacji umów 

międzynarodowych mających wpływ na prawodawstwo w UE, 

F. mając na uwadze, że – zgodnie z pewnymi ujawnionymi dokumentami – negocjacje ACTA 

dotyczą m.in. rozpatrywanych obecnie projektów przepisów UE dotyczących 

egzekwowania praw własności intelektualnej (2005/0127(COD) - środki prawa karnego 

mające na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej (IPRED-II)) oraz 

tzw. „pakietu telekomunikacyjnego”, a także obowiązujących uregulowań unijnych z 

zakresu e-handlu i ochrony danych, 

G. mając na uwadze, że bieżące wysiłki UE mające na celu harmonizację środków ochrony 

praw własności intelektualnej nie mogą zostać zniweczone na drodze negocjacji 

handlowych toczących się poza normalnym procesem decyzyjnym UE, 

H. mając na uwadze, że istotne jest zapewnienie takiego rozwoju środków ochrony praw 

własności intelektualnej, który nie zakłóca innowacji i konkurencji, nie podważa ograniczeń 

praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, nie ogranicza swobodnego 

przepływu informacji i nie obciąża w sposób nieuzasadniony handlu prowadzonego zgodnie 

z prawem, 

I. mając na uwadze, że każde porozumienie osiągnięte przez Unię Europejską w sprawie 

ACTA musi być zgodne ze zobowiązaniami prawnymi nałożonymi na UE pod względem 

prawa ochrony prywatności i danych, określonymi przede wszystkim w dyrektywach 

95/46/WE i 2002/58/WE oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

J. mając na uwadze, że traktat lizboński wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., 

K. mając na uwadze, że w następstwie wejścia w życie traktatu lizbońskiego Parlament 

Europejski zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na treść umowy ACTA przed jej 

wejściem w życie w UE, 



 

L. mając na uwadze, że Komisja Europejska zobowiązała się do zapewnienia Parlamentowi 

bezzwłocznego i pełnego dostępu do informacji z zakresu umów międzynarodowych na 

każdym etapie negocjacji, 

 

1. wskazuje, że od dnia 1 grudnia 2009 r. Komisja jest prawnie zobowiązana do 

bezzwłocznego przekazywania Parlamentowi pełnych informacji na wszystkich etapach 

toczących się negocjacji międzynarodowych; 

2. wyraża zaniepokojenie brakiem przejrzystości procesu prowadzenia negocjacji ACTA, co 

jest w sprzeczności z literą i duchem TFUE; wyraża głębokie zaniepokojenie faktem braku 

ustalenia podstawy prawnej przed rozpoczęciem negocjacji ACTA, a także brakiem prób 

uzyskania zatwierdzenia mandatu negocjacyjnego przez Parlament; 

3. wzywa Komisję i Radę do zapewnienia opinii publicznej i Parlamentowi dostępu do 

tekstów i podsumowań negocjacji ACTA zgodnie z traktatem oraz rozporządzeniem (WE) 

nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 

Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

4. wzywa Komisję i Radę do aktywnej współpracy z partnerami negocjacyjnymi ACTA, aby z 

urzędu wykluczyć jakiekolwiek dalsze negocjacje o charakterze poufnym, a także do 

pełnego i punktualnego informowania Parlamentu o inicjatywach podjętych w tym 

względzie; oczekuje, że przed kolejną rundą negocjacyjną w Nowej Zelandii w kwietniu 

2010 r. Komisja przedstawi wnioski w sprawie uwzględnienia zagadnienia przejrzystości w 

porządku dziennym tego posiedzenia i że poinformuje Parlament o wynikach tej rundy 

zaraz po jej zakończeniu; 

5. podkreśla, że o ile Parlament nie będzie bezzwłocznie otrzymywał pełnych informacji na 

wszystkich etapach negocjacji, zastrzega on sobie prawo podjęcia odpowiednich działań, w 

tym wszczęcia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu 

ochrony swoich praw; 

6. wyraża ubolewanie nad faktem, że strony świadomie postanowiły nie prowadzić negocjacji 

w łonie już istniejących organów międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja 

Własności Intelektualnej czy Światowa Organizacja Handlu, które dysponują już 

strukturami w zakresie informowania opinii publicznej i konsultacji; 

7. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny wpływu wdrożenia uregulowań ACTA na 

prawa podstawowe, ochronę danych, kontynuowane przez UE wysiłki na rzecz 

harmonizacji środków ochrony praw własności intelektualnej oraz na e-handel przed 

osiągnięciem na szczeblu unijnym jakiegokolwiek porozumienia z zakresu 

skonsolidowanego tekstu ACTA, a także do bezzwłocznego przeprowadzenia z 

Parlamentem konsultacji z zakresu wyników tej oceny; 

8. z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Komisję, że jakakolwiek umowa ACTA 

będzie ograniczona do przestrzegania istniejących obecnie praw własności intelektualnej, 

bez uszczerbku dla rozwoju podstawowych praw własności intelektualnej w Unii 

Europejskiej; 

9. wzywa Komisję do kontynuowania negocjacji w sprawie ACTA i do ograniczenia ich do 



 

istniejących europejskich środków ochrony praw własności intelektualnej w odniesieniu do 

kwestii podrabiania towarów; jest zdania, że w dalszych negocjacjach w sprawie ACTA 

powinna wziąć udział większa liczba państw rozwijających się i nowo powstałych w celu 

osiągnięciu możliwie najbardziej wielostronnego poziomu rokowań; 

10. nalega na Komisję, aby dołożyła starań, by wdrażanie postanowień ACTA (przede 

wszystkim postanowień dotyczących procedur przestrzegania praw autorskich w 

środowisku cyfrowym) było w pełni zgodne z literą i duchem acquis communautaire; 

domaga się nieprzeprowadzania kontroli osobistych na granicach UE oraz żąda dokładnego 

wyjaśnienia jakichkolwiek klauzul umożliwiających przeszukiwanie i konfiskatę przez 

służby graniczne i celne bez odpowiedniego nakazu urządzeń przechowywania informacji 

takich jak komputery przenośne, telefony komórkowe, odtwarzacze MP3; 

11. jest zdania, że w celu przestrzegania praw podstawowych, takich jak wolność słowa i prawo 

do prywatności, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości, proponowana 

umowa nie powinna umożliwić stosowania jakichkolwiek tak zwanych procedur „three 

strikes”, zgodnie z decyzją Parlamentu w sprawie art. 1 ust. 1 lit. b (zmieniającej) 

dyrektywy 2009/140/WE wzywającej do dodania nowego ustępu 3a) do art. 1 dyrektywy 

2002/21/WE dotyczącego polityki „three strikes”; uważa, że każda umowa powinna 

zawierać postanowienie, że zablokowanie dostępu danego użytkownika do internetu 

wymagać będzie uprzedniego rozpatrzenia przez sąd; 

12. podkreśla, że ochrona prywatności i danych to podstawowe wartości Unii Europejskiej, 

uznane art. 8 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka oraz art. 7 i 8 Karty praw 

podstawowych UE, których należy przestrzegać we wszystkich strategiach i przepisach 

przyjmowanych przez UE zgodnie z art. 16 TFUE; 

13. zwraca uwagę, że postanowienia umowy ACTA, a w szczególności środki zmierzające do 

wzmocnienia uprawnień do dokonywania inspekcji i konfiskaty towarów na granicach, nie 

powinny mieć wpływu na globalny dostęp do legalnych, przystępnych cenowo i 

bezpiecznych produktów leczniczych - w tym produktów nowatorskich i generycznych - 

pod pretekstem walki z podrabianiem towarów; 

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw uczestniczących w negocjacjach ACTA. 

 


