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Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie zawarcia umowy handlowej dotycz cej zwalczania obrotu towarami
podrobionymi mi dzy Uni Europejsk i jej Pa stwami Cz onkowskimi, Australi ,
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Królestwem Maroka skim, Now Zelandi , Republik Singapuru, Konfederacj
Szwajcarsk i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

UZASADNIENIE
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1.

Umowa handlowa dotycz ca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) ma
na celu ustanowienie kompleksowych mi dzynarodowych ram, które b d dla UE
pomoc w dzia aniach s u cych temu, by skutecznie wyeliminowa naruszanie
praw w asno ci intelektualnej. Naruszanie ich os abia prowadzony zgodnie z prawem
handel i konkurencyjno
UE, co ma negatywne konsekwencje dla wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. ACTA zawiera aktualne przepisy dotycz ce
dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci intelektualnej, w tym przepisy w
sprawie rodków egzekucyjnych stosowanych w post powaniu cywilnym, karnym,
przy kontroli granicznej i w rodowisku cyfrowym, przepisy w sprawie solidnych
mechanizmów wspó pracy mi dzy Stronami ACTA s u cych egzekwowaniu prawa,
oraz w sprawie ustanowienia najlepszych praktyk w obszarze dochodzenia i
egzekwowania praw w asno ci intelektualnej.

2.

Mimo i ACTA nie zmieni dorobku prawnego UE, poniewa prawodawstwo UE jest
znacznie bardziej zaawansowane ni bie ce standardy mi dzynarodowe –
wprowadzi jednak now mi dzynarodow norm , w oparciu o porozumienie TRIPS
wiatowej Organizacji Handlu (przyj te w 1994 r.). Umowa ta b dzie zatem
korzystna dla unijnych eksportuj cych posiadaczy praw, dzia aj cych na wiatowym
rynku i spotykaj cych si obecnie za granic z nieustannym i rozpowszechnionym
naruszaniem swoich praw autorskich, praw zwi zanych ze znakami towarowymi,
patentami, projektami i oznaczeniami geograficznymi.

3.

Jednocze nie ACTA jest porozumieniem zrównowa onym, gdy w pe ni respektuje
prawa obywateli i interesy wa nych zainteresowanych stron, takich jak konsumenci,
dostawcy us ug internetowych i partnerzy z krajów rozwijaj cych si .

4.

Po przyj ciu przez Rad w dniu 14 kwietnia 2008 r. wytycznych negocjacyjnych, w
dniu 3 czerwca 2008 r. rozpocz y si negocjacje. Umow zawarto w dniu 15
listopada 2010 r., a tekst parafowano w dniu 25 listopada, po 11 rundach negocjacji.

5.

Komitet Rady ds. Polityki Handlowej na bie co informowa ustnie i pisemnie
pa stwa cz onkowskie UE o negocjacjach. W ramach rotacyjnej prezydencji UE
prowadzono negocjacje w sprawie egzekwowania sankcji karnych, w oparciu o
stanowiska jednomy lnie uzgodnione i przyj te przez Rad na forum Coreperu. O
post pach informowano te regularnie Parlament Europejski, podczas trzech debat
plenarnych w 2010 r., za po rednictwem Komisji Handlu Mi dzynarodowego
(INTA) oraz komisarza De Guchta. W dniu 24 listopada 2010 r. Parlament
Europejski przyj rezolucj popieraj c ACTA.

6.

ACTA zawiera szereg przepisów dotycz cych dochodzenia i egzekwowania praw w
post powaniu karnym, obj tych zakresem art. 83 ust. 2 TFUE. Te cz ci umowy, w
odró nieniu od cz ci obj tych art. 207, nale do obszaru kompetencji dzielonych
(art. 2 ust. 2 TFUE). Gdy dana dziedzina wchodzi w zakres kompetencji dzielonych,
zarówno Unia Europejska, jak i pa stwa cz onkowskie mog stanowi prawo i
przyjmowa akty prawnie wi ce w tej dziedzinie. W odniesieniu do podpisania i
zawarcia ACTA, Komisja zdecydowa a si nie wnioskowa o wykonanie przez Uni
Europejsk jej ewentualnych kompetencji w obszarze dochodzenia i egzekwowania
praw w post powaniu karnym na podstawie art. 83 ust. 2 TFUE. Komisja uznaje to
za stosowne, poniewa podczas negocjacji ACTA nigdy nie planowano zmiany
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dorobku prawnego UE ani harmonizacji prawodawstwa UE w zakresie dochodzenia i
egzekwowania praw w asno ci intelektualnej w post powaniu karnym. Z tego
powodu Komisja wnioskuje o podpisanie i zawarcie ACTA zarówno przez UE, jak i
przez wszystkie pa stwa cz onkowskie.
7.

PL

Stanowisko Komisji w odniesieniu do ACTA i art. 83 ust. 2 TFUE pozostaje bez
uszczerbku dla stanowiska Komisji dotycz cego wykonywania w przysz o ci przez
UE kompetencji dzielonych przewidzianych w art. 83 ust. 2 TFUE w odniesieniu do
innych inicjatyw.
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2011/0167 (NLE)
Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie zawarcia umowy handlowej dotycz cej zwalczania obrotu towarami
podrobionymi mi dzy Uni Europejsk i jej Pa stwami Cz onkowskimi, Australi ,
Kanad , Japoni , Republik Korei, Meksyka skimi Stanami Zjednoczonymi,
Królestwem Maroka skim, Now Zelandi , Republik Singapuru, Konfederacj
Szwajcarsk i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzgl dniaj c Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególno ci jego art. 207 ust.
4 akapit 1, w zwi zku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),
uwzgl dniaj c wniosek Komisji Europejskiej,
uwzgl dniaj c zgod Parlamentu Europejskiego1,
a tak e maj c na uwadze, co nast puje:
(1)

W dniu 14 kwietnia 2008 r. Rada upowa ni a Komisj do prowadzenia w imieniu Unii
Europejskiej i jej pa stw cz onkowskich negocjacji w sprawie wielostronnej umowy
handlowej dotycz cej zwalczania obrotu towarami podrobionymi.

(2)

Negocjacje zako czono i w dniu 25 listopada 2010 r. parafowano Umow handlow
dotycz c zwalczania obrotu towarami podrobionymi mi dzy Uni Europejsk i jej
Pa stwami Cz onkowskimi, Australi , Kanad , Japoni , Republik
Korei,
Meksyka skimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Maroka skim, Now Zelandi ,
Republik Singapuru, Konfederacj Szwajcarsk i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

(3)

Zgodnie z decyzj Rady nr …/2010/UE z dnia …2 Umowa zosta a podpisana w
imieniu Unii dnia […] r.

(4)

Umow t nale y zatwierdzi ,

PRZYJMUJE NINIEJSZ DECYZJ :
Artyku 1
Niniejszym zatwierdza si w imieniu Unii Europejskiej Umow handlow dotycz c
zwalczania obrotu towarami podrobionymi mi dzy Uni Europejsk i jej Pa stwami
1
2
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Dz.U. C z , s. .
Dz.U.: prosz wstawi numer i adres publikacyjny dla tej decyzji.
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Cz onkowskimi, Australi , Kanad , Japoni , Republik Korei, Meksyka skimi Stanami
Zjednoczonymi, Królestwem Maroka skim, Now Zelandi , Republik Singapuru,
Konfederacj Szwajcarsk i Stanami Zjednoczonymi Ameryki3.
Tekst Umowy, która ma zosta zawarta, jest za czony do niniejszej decyzji.
Artyku 2
Przewodnicz cy Rady wyznacza osob uprawnion do z o enia w imieniu Unii Europejskiej
instrumentu zatwierdzenia Umowy, w celu wyra enia zgody Unii Europejskiej na to, aby
wspomniana Umowa sta a si dla niej wi ca.
Artyku 3
Niniejsza decyzja wchodzi w ycie z dniem jej przyj cia. Jest ona publikowana w Dzienniku
Urz dowym Unii Europejskiej.
Data wej cia w
Europejskiej.

ycie Umowy zostaje opublikowana w Dzienniku Urz dowym Unii

Sporz dzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Rady
Przewodnicz cy
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Dz.U.: prosz wstawi w przypisie 1 adres publikacyjny tej Umowy.
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ZA

CZNIK

Umowa handlowa dotycz ca zwalczania obrotu towarami podrobionymi mi dzy Uni
Europejsk i jej Pa stwami Cz onkowskimi, Australi , Kanad , Japoni , Republik Korei,
Meksyka skimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Maroka skim, Now Zelandi , Republik
Singapuru, Konfederacj Szwajcarsk i Stanami Zjednoczonymi Ameryki
Strony niniejszej Umowy,
stwierdzaj c, e skuteczne dochodzenie i egzekwowanie praw w asno ci intelektualnej ma decyduj ce
znaczenie dla podtrzymania wzrostu gospodarczego we wszystkich ga ziach przemys u oraz na ca ym
wiecie,
stwierdzaj c ponadto, e rozpowszechnianie towarów podrobionych i pirackich oraz us ug
polegaj cych na dystrybucji materia ów stanowi cych naruszenie os abia prowadzony zgodnie z
prawem handel i zrównowa ony rozwój wiatowej gospodarki, powoduje znacz ce straty finansowe
dla posiadaczy praw i dzia aj cych zgodnie z prawem przedsi biorstw oraz, w niektórych przypadkach,
stanowi ród o dochodów dla przest pczo ci zorganizowanej oraz zagro enie dla spo ecze stwa,
pragn c zwalczy takie rozpowszechnianie poprzez zacie nion mi dzynarodow wspó prac oraz
skuteczniejsze egzekwowanie prawa na poziomie mi dzynarodowym,
zamierzaj c zapewni skuteczne i odpowiednie rodki uzupe niaj ce w stosunku do porozumienia
TRIPS i s u ce dochodzeniu oraz egzekwowaniu praw w asno ci intelektualnej, z uwzgl dnieniem
ró nic w swoich systemach i praktykach prawnych,
pragn c dopilnowa , aby rodki i procedury s u ce dochodzeniu i egzekwowaniu praw w asno ci
intelektualnej nie sta y si same w sobie przeszkod w handlu prowadzonym zgodnie z prawem,
pragn c rozwi za problem naruszania praw w asno ci intelektualnej, w tym naruszania
wyst puj cego w rodowisku cyfrowym, w szczególno ci w odniesieniu do prawa autorskiego lub
praw pokrewnych, w sposób równowa cy prawa i interesy odpowiednich posiadaczy praw,
us ugodawców i u ytkowników,
pragn c propagowa wspó prac mi dzy dostawcami us ug internetowych i posiadaczami praw w celu
zwalczania odno nych narusze w rodowisku cyfrowym,
pragn c, by niniejsza Umowa, dzia ania s u ce egzekwowaniu prawa na poziomie mi dzynarodowym
i wspó praca w ramach odpowiednich organizacji mi dzynarodowych wspomaga y si nawzajem,
uznaj c zasady ustanowione w Deklaracji dauha skiej w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia
publicznego, przyj tej w dniu 14 listopada 2001 r. podczas czwartej konferencji ministerialnej WTO,
niniejszym uzgadniaj , co nast puje:
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Rozdzia I: Postanowienia pocz tkowe i definicje ogólne
SEKCJA 1: POSTANOWIENIA POCZ

TKOWE

Artyku 1: Stosunek do innych umów
adne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi odst pstwa od adnego zobowi zania Strony
wobec jakiejkolwiek innej Strony wynikaj cego z istniej cych umów, w tym porozumienia TRIPS.
Artyku 2: Charakter i zakres zobowi za
1.

Ka da Strona nadaje skuteczno
postanowieniom niniejszej Umowy. Strona mo e
wprowadzi do swojego prawa szerzej zakrojone dochodzenie i egzekwowanie praw
w asno ci intelektualnej, ni jest to wymagane niniejsz Umow , pod warunkiem e takie
dochodzenie i egzekwowanie nie narusza postanowie niniejszej Umowy. Ka dej Stronie
pozostawia si swobod okre lenia w a ciwego sposobu wprowadzania w ycie postanowie
niniejszej Umowy w ramach w asnego systemu prawnego i praktyki.

2.

adne z postanowie niniejszej Umowy nie tworzy zobowi zania co do rozdzia u rodków
pomi dzy dochodzenie i egzekwowanie praw w asno ci intelektualnej a egzekwowanie prawa
w ogóle.

3.

Cele i zasady okre lone w cz ci I porozumienia TRIPS, w szczególno ci w art. 7 i 8, maj
zastosowanie odpowiednio do niniejszej Umowy.
Artyku 3: Stosunek do norm dotycz cych dost pno ci i zakresu praw w asno ci intelektualnej

1.

Niniejsza Umowa nie narusza przepisów prawa Stron dotycz cych dost pno ci, nabywania,
zakresu i utrzymywania w mocy praw w asno ci intelektualnej.

2.

Niniejsza Umowa nie tworzy obowi zku stosowania przez Stron rodków w przypadku, gdy
dane prawo w asno ci intelektualnej nie jest chronione na podstawie przepisów ustawowych i
wykonawczych danej Strony.
Artyku 4: Prywatno

1.

adne z postanowie niniejszej Umowy nie nak ada na Stron wymogu ujawniania:
a)

PL

i ujawnianie informacji

informacji, których ujawnienie by oby sprzeczne z jej prawem, w tym z przepisami
chroni cymi prawo do prywatno ci, lub z umowami mi dzynarodowymi, których jest
stron ;
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2.

b)

informacji poufnych, których ujawnienie utrudni oby egzekwowanie prawa lub by oby
w inny sposób sprzeczne z interesem publicznym; lub

c)

informacji poufnych, których ujawnienie narusza oby zgodne z prawem interesy
handlowe okre lonych przedsi biorstw publicznych lub prywatnych.

W przypadku gdy Strona przeka e pisemne informacje na podstawie postanowie niniejszej
Umowy, Strona otrzymuj ca te informacje, z zastrze eniem swojego prawa i praktyki,
powstrzymuje si od ich ujawnienia b d wykorzystania w celu innym ni ten, dla którego
informacje te przekazano, z wyj tkiem sytuacji, gdy nast pi o to za uprzedni zgod Strony
przekazuj cej informacje.

SEKCJA 2: DEFINICJE OGÓLNE

Artyku 5: Definicje ogólne
Je eli nie okre lono inaczej, dla celów niniejszej Umowy:
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a)

ACTA oznacza
podrobionymi;

Umow

handlow

b)

Komitet oznacza Komitet ds. ACTA ustanowiony w rozdziale V (Postanowienia
instytucjonalne);

c)

w a ciwe organy obejmuj odpowiednie organy s dowe, administracyjne lub organy
cigania zgodnie z prawodawstwem Strony;

d)

towary oznaczone podrobionym znakiem towarowym oznaczaj towary, wraz z
opakowaniem, opatrzone bez zezwolenia znakiem towarowym identycznym ze znakiem
towarowym nale ycie zarejestrowanym dla takich towarów lub takim, którego istotne
cechy nie odró niaj go od takiego znaku towarowego i który w zwi zku z tym narusza
prawa osoby b d cej w a cicielem przedmiotowego znaku zgodnie z prawodawstwem
kraju, w którym wykorzystano procedury okre lone w rozdziale II (Ramy prawne dla
dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci intelektualnej);

e)

kraj nale y rozumie tak samo jak okre lono w uwagach wyja niaj cych Porozumienia
ustanawiaj cego wiatow Organizacj Handlu;

f)

tranzyt celny oznacza procedur celn , w ramach której towary s transportowane pod
kontrol organów celnych z jednego urz du celnego do drugiego;

g)

dni oznaczaj dni kalendarzowe;

h)

w asno intelektualna odnosi si do wszystkich kategorii w asno ci intelektualnej
stanowi cych przedmiot postanowie sekcji 1–7 cz ci II porozumienia TRIPS;

(i)

towary w tranzycie oznaczaj towary obj te tranzytem celnym lub prze adunkiem;
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j)

osoba oznacza osob fizyczn lub prawn ;

k)

pirackie towary chronione prawem autorskim oznaczaj towary b d ce kopiami
stworzonymi bez zgody posiadacza praw lub osoby przez niego nale ycie upowa nionej
w kraju wytworzenia i które s wytworzone bezpo rednio lub po rednio z przedmiotu,
przy czym wytworzenie takiej kopii stanowi oby naruszenie prawa autorskiego lub
prawa pokrewnego zgodnie z prawodawstwem kraju, w którym wykorzystano procedury
okre lone w rozdziale II (Ramy prawne dla dochodzenia i egzekwowania praw
w asno ci intelektualnej);

l)

posiadacz praw obejmuje federacje i stowarzyszenia posiadaj ce zdolno
dochodzenia praw do w asno ci intelektualnej;

m)

terytorium, dla celów sekcji 3 ( rodki stosowane przy kontroli granicznej) rozdzia u II
(Ramy prawne dla dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci intelektualnej), oznacza
terytorium celne i wszystkie wolne obszary celne4 Strony;

n)

prze adunek oznacza procedur celn , w ramach której towary s przemieszczane pod
kontrol organów celnych ze rodka transportu, z pomoc którego dokonano przywozu,
do rodka transportu w celu wywozu na terenie urz du celnego b d cego urz dem do
celów zarówno przywozu, jak i wywozu;

o)

porozumienie TRIPS oznacza Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw
w asno ci intelektualnej, stanowi ce za cznik 1C do Porozumienia WTO;

p)

WTO oznacza wiatow Organizacj Handlu; oraz

q)

Porozumienie WTO oznacza Porozumienie z Marrakeszu ustanawiaj ce
Organizacj Handlu, zawarte dnia 15 kwietnia 1994 r.

prawn do

wiatow

Rozdzia II: Ramy prawne dla dochodzenia i egzekwowania praw
w asno ci intelektualnej
SEKCJA 1: ZOBOWI

ZANIA OGÓLNE

Artyku 6: Zobowi zania ogólne w odniesieniu do dochodzenia i egzekwowania praw
1.

4
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Ka da Strona zapewnia w swoich ustawodawstwach dost pno procedur dochodzenia i
egzekwowania, tak aby umo liwi skuteczne dzia ania przeciwko naruszaniu praw w asno ci
intelektualnej obj tych niniejsz Umow , w tym dost pno
rodków dora nych
zapobiegaj cych naruszeniom i rodków odstraszaj cych od dalszych narusze . Procedury s

Dla wi kszej pewno ci Strony uznaj , e wolny obszar celny oznacza cz
terytorium Strony, na której wszelkie
wprowadzane towary s ogólnie postrzegane jako znajduj ce si poza terytorium celnym w odniesieniu do
nale no ci celnych przywozowych i podatków.
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stosowane w taki sposób, aby unikn tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie z
prawem oraz aby zapewni zabezpieczenie przed nadu ywaniem tych procedur.
2.

Procedury przyj te, utrzymane w mocy lub stosowane w celu wprowadzenia w ycie
postanowie niniejszego rozdzia u s uczciwe i sprawiedliwe oraz zapewniaj odpowiedni
ochron praw wszystkich uczestników podlegaj cych takim procedurom. Procedury te nie
mog by niepotrzebnie skomplikowane ani kosztowne, nak ada nierozs dnych terminów ani
powodowa nieuzasadnionych opó nie .

3.

Przy wprowadzaniu w ycie postanowie niniejszego rozdzia u ka da Strona uwzgl dnia
potrzeb zachowania proporcji mi dzy wag naruszenia, interesami stron trzecich i maj cymi
zastosowanie rodkami, rodkami zaradczymi i karami.

4.

adne postanowienie niniejszego rozdzia u nie mo e by interpretowane w taki sposób, by
nak ada o na Stron wymóg na o enia na swoich urz dników odpowiedzialno ci za dzia ania
podj te w zwi zku z wype nianiem ich urz dowych obowi zków.

SEKCJA 2: DOCHODZENIE I EGZEKWOWANIE PRAW W POST

Artyku 7: Dost pno

POWANIU CYWILNYM

5

procedur cywilnych

1.

Ka da Strona zapewnia posiadaczom praw dost p do cywilnych procedur s dowych
dotycz cych dochodzenia i egzekwowania wszystkich praw w asno ci intelektualnej
okre lonych w niniejszej sekcji.

2.

W zakresie, w jakim rodki prawa cywilnego mog by stosowane jako rezultat procedur
administracyjnych dotycz cych istoty sprawy, ka da Strona zapewnia zgodno tych procedur
z zasadami odpowiadaj cymi co do swej istoty tym, jakie s ustanowione w niniejszej sekcji.
Artyku 8: Nakazy

1.

Ka da Strona zapewnia swoim organom s dowym, w cywilnych procedurach s dowych
dotycz cych dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci intelektualnej, prawo do wydania
stronie post powania nakazu powstrzymania si od naruszenia oraz mi dzy innymi do
wydania nakazu tej e stronie lub w stosownych przypadkach stronie trzeciej, nad któr
odno ny organ s dowy sprawuje jurysdykcj , w celu uniemo liwienia wprowadzenia do
obrotu handlowego towarów, które naruszaj prawa w asno ci intelektualnej.

2.

Niezale nie od innych postanowie niniejszej sekcji Strona mo e ograniczy rodki zaradcze
stosowane przeciw u ywaniu przez rz dy lub osoby trzecie upowa nione przez rz d, bez
zgody posiadacza praw, do wyp aty wynagrodzenia, pod warunkiem e Strony przestrzegaj
postanowie cz ci II porozumienia TRIPS w sposób wyra ny reguluj cych takie u ywanie.
W innych przypadkach zastosowanie maj rodki zaradcze przewidziane w niniejszej sekcji
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Strona mo e wy czy z zakresu niniejszej sekcji patenty i ochron informacji nieujawnionych.
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lub te , je eli rodki takie s niezgodne z prawodawstwem Strony, wydawane s
deklaratoryjne orzeczenia s dowe oraz przyznawane jest stosowne odszkodowanie.
Artyku 9: Odszkodowania
1.

Ka da Strona zapewnia swoim organom s dowym, w cywilnych procedurach s dowych
dotycz cych dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci intelektualnej, prawo do nakazania
sprawcy naruszenia, który wiedzia lub mia wystarczaj ce podstawy, by wiedzie , e zajmuje
si dzia alno ci stanowi c naruszenie, aby zap aci posiadaczowi praw odszkodowanie
odpowiednie dla zado uczynienia za szkod , jakiej posiadacz praw dozna w wyniku
naruszenia. Okre laj c kwot odszkodowania za naruszenie praw w asno ci intelektualnej,
organy s dowe Strony maj prawo wzi pod uwag mi dzy innymi przedstawione przez
posiadacza rozs dne obliczenie warto ci, które mo e obejmowa utracone zyski, warto
towarów lub us ug, których dotyczy naruszenie, wycenionych zgodnie z cen rynkow lub
sugerowan cen detaliczn .

2.

Przynajmniej w przypadkach narusze praw autorskich lub pokrewnych oraz podrabiania
znaku towarowego ka da Strona zapewnia swoim organom s dowym, w cywilnych
procedurach s dowych, prawo do nakazania sprawcy naruszenia, by wyp aci posiadaczowi
praw swoje zyski, które osi gn w wyniku naruszenia. Strona mo e domniemywa , e zyski
te stanowi kwot odszkodowania, o której mowa w ust. 1.

3.

Przynajmniej w odniesieniu do naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych
chroni cych dzie a, nagrania d wi kowe i wykonania, a tak e w przypadku podrabiania
znaków towarowych, ka da Strona ustanawia lub utrzymuje w mocy system przewiduj cy co
najmniej jeden z nast puj cych elementów:
z góry ustalone odszkodowanie; lub

b)

za o enia6 w celu ustalenia kwoty odszkodowania wystarczaj cej do zado uczynienia
posiadaczowi praw za szkod spowodowan naruszeniem; lub

c)

dodatkowe odszkodowanie, przynajmniej w odniesieniu do prawa autorskiego.

4.

W sytuacji gdy Strona zapewnia rodek zaradczy, o którym mowa w ust. 3 lit. a), lub
za o enia, o których mowa w ust. 3 lit. b), Strona ta zapewnia swoim organom s dowym albo
posiadaczowi praw prawo do wyboru takiego rodka lub takich za o e jako alternatywy
wobec rodków, o których mowa w ust. 1 i 2.

5.

Ka da Strona zapewnia swoim organom s dowym prawo do nakazania, w stosownych
przypadkach, na zako czenie cywilnych procedur s dowych dotycz cych naruszenia co
najmniej prawa autorskiego lub praw pokrewnych, lub znaków towarowych, by strona

6
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a)

Za o enia, o których mowa w ust. 3 lit. b), mog obejmowa za o enie, e kwot odszkodowania stanowi: (i) ilo
towarów stanowi cych naruszenie przedmiotowych praw w asno ci intelektualnej w rzeczywisto ci przypisanych
osobom trzecim, pomno ona przez kwot zysku na jednostk towarów, które by yby sprzedane przez posiadacza
praw, gdyby nie dosz o do naruszenia; lub (ii) stosowna op ata licencyjna; lub (iii) kwota rycza towa ustalona w
oparciu o takie elementy jak co najmniej kwota op at licencyjnych lub honorariów, które by yby nale ne, gdyby
sprawca naruszenia poprosi o zezwolenie w zwi zku z przedmiotowym prawem w asno ci intelektualnej.
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przegrywaj ca wyp aci a stronie wygrywaj cej kwot kosztów lub op at s dowych oraz
stosownych honorariów adwokackich, lub wszelkich innych wydatków przewidzianych w
prawodawstwie danej Strony.
Artyku 10: Inne rodki zaradcze
1.

Przynajmniej w odniesieniu do pirackich towarów chronionych prawem autorskim i towarów
oznaczonych podrobionym znakiem towarowym ka da Strona zapewnia swoim organom
s dowym, w cywilnych procedurach s dowych, na wniosek posiadacza praw, prawo do
nakazania zniszczenia towarów stanowi cych naruszenie, poza wyj tkowymi
okoliczno ciami, bez jakiegokolwiek odszkodowania.

2.

Ponadto ka da Strona zapewnia swoim organom s dowym prawo do nakazania, aby materia y
i narz dzia, których g ównym przeznaczeniem by o wytwarzanie lub tworzenie towarów
stanowi cych naruszenie, zosta y niezw ocznie i bez jakiegokolwiek odszkodowania
zniszczone lub usuni te z obrotu handlowego w sposób, który zminimalizuje ryzyko dalszych
narusze .

3.

Strona mo e zapewni stosowanie rodków zaradczych opisanych w niniejszym artykule na
koszt sprawcy naruszenia.
Artyku 11: Informacje o naruszeniu

Bez uszczerbku dla prawodawstwa Strony dotycz cego przywilejów, ochrony poufno ci róde
informacji lub przetwarzania danych osobowych, ka da Strona zapewnia swoim organom s dowym, w
cywilnych procedurach s dowych dotycz cych dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci
intelektualnej, prawo do nakazania sprawcy naruszenia lub domniemanemu sprawcy naruszenia, na
uzasadniony wniosek posiadacza praw, by przekaza posiadaczowi praw lub organom s dowym,
przynajmniej dla celów zgromadzenia dowodów, stosowne informacje, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, b d ce w posiadaniu lub pod kontrol sprawcy
naruszenia lub domniemanego sprawcy naruszenia. Informacje takie mog obejmowa informacje
dotycz ce dowolnej osoby zaanga owanej w jakikolwiek aspekt naruszenia lub domniemanego
naruszenia oraz dotycz ce rodków produkcji lub kana ów dystrybucji towarów lub us ug
stanowi cych naruszenie lub domniemane naruszenie, w tym informacje umo liwiaj ce identyfikacj
osób trzecich, co do których istnieje domniemanie, e s zaanga owane w produkcj i dystrybucj
takich towarów lub us ug oraz na identyfikacj kana ów dystrybucji tych towarów lub us ug.
Artyku 12: rodki tymczasowe
1.

Ka da Strona zapewnia swoim organom s dowym prawo do zastosowania szybkich i
skutecznych rodków tymczasowych:
a)

PL

przeciwko stronie lub w stosownych przypadkach stronie trzeciej, nad któr odno ny
organ s dowy sprawuje jurysdykcj , w celu uniemo liwienia naruszenia jakiegokolwiek
prawa w asno ci intelektualnej oraz w szczególno ci w celu uniemo liwienia
wprowadzenia do obrotu handlowego towarów, których dotyczy naruszenie prawa
w asno ci intelektualnej;
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b)

dla zabezpieczenia odpowiednich dowodów w zwi zku z domniemanym naruszeniem.

2.

Ka da Strona zapewnia swoim organom s dowym prawo do zastosowania rodków
tymczasowych bez wys uchania drugiej strony, w stosownych przypadkach, w szczególno ci,
gdy jakakolwiek zw oka mo e spowodowa dla posiadacza praw szkod nie do naprawienia
lub gdy istnieje wyra ne ryzyko, e dowody zostan zniszczone. W przypadku post powania
prowadzonego bez wys uchania drugiej strony ka da Strona zapewnia swoim organom
s dowym prawo do podejmowania natychmiastowego dzia ania w odpowiedzi na wniosek o
zastosowanie rodków tymczasowych i do bezzw ocznego podejmowania decyzji.

3.

Przynajmniej w przypadkach narusze praw autorskich lub pokrewnych oraz podrabiania
znaku towarowego ka da Strona zapewnia swoim organom s dowym, w cywilnych
procedurach s dowych, prawo do nakazania konfiskaty lub innego rodzaju przej cia kontroli
nad podejrzanymi towarami oraz nad materia ami i narz dziami zwi zanymi z naruszeniem
oraz, przynajmniej w przypadku podrabiania znaków handlowych, nad dowodami w postaci
dokumentów, orygina ów lub kopii, zwi zanych z naruszeniem.

4.

Ka da Strona zapewnia swoim organom prawo do wymagania od wnioskodawcy, w zwi zku
ze rodkami tymczasowymi, aby dostarczy ka dy mo liwy do pozyskania dowód, by
wspomniane organy mog y przekona si w wystarczaj cym stopniu, e prawo wnioskodawcy
zosta o naruszone lub e naruszenie takie zagra a, a tak e, aby wniós kaucj lub dokona
innego równowa nego zabezpieczenia wystarczaj cego dla ochrony pozwanego i
zapobie enia nadu yciu. Taka kaucja lub równowa ne zabezpieczenie nie mog nadmiernie
zniech ca do korzystania z procedur dotycz cych takich rodków tymczasowych.

5.

Je eli rodki tymczasowe zostan uchylone lub wygasn na skutek dzia ania lub zaniedbania
wnioskodawcy, lub gdy nast pnie ustalono, e nie mia o miejsca naruszenie prawa w asno ci
intelektualnej, organy s dowe maj prawo nakaza wnioskodawcy, na wniosek pozwanego,
aby zap aci pozwanemu odpowiednie odszkodowanie z tytu u wszelkich szkód
spowodowanych przez te rodki.

SEKCJA 3:

RODKI STOSOWANE PRZY KONTROLI GRANICZNEJ
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Artyku 13: Zakres rodków stosowanych przy kontroli granicznej9
Zapewniaj c skuteczne dochodzenie i egzekwowanie praw w asno ci intelektualnej w sytuacjach
transgranicznych, w stosownych przypadkach oraz zgodnie z krajowym systemem ochrony praw
w asno ci intelektualnej, a tak e bez uszczerbku dla wymogów ustanowionych w porozumieniu
TRIPS, Strona nie powinna wprowadza nieuzasadnionego rozró nienia mi dzy prawami w asno ci
intelektualnej oraz powinna unika tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie z prawem.

7
8
9
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Je eli Strona znios a praktycznie ca kontrol przep ywu towarów przez jej granic z inn Stron , z któr tworzy
cz
unii celnej, nie b dzie mia a obowi zku stosowania postanowie niniejszej sekcji na tej granicy.
Oczywistym jest, e nie ma obowi zku stosowania procedur okre lonych w niniejszej sekcji do towarów
wprowadzonych do obrotu w innym kraju przez posiadacza praw lub za jego zgod .
Strony uzgadniaj , e patenty i ochrona informacji nieujawnionych nie wchodz w zakres niniejszej sekcji.
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Artyku 14: Ma e przesy ki i baga osobisty
1.

Ka da Strona w cza w zakres stosowania niniejszej sekcji towary o charakterze handlowym
wysy ane w ma ych paczkach.

2.

Strona mo e wy czy z zakresu stosowania niniejszej sekcji ma e ilo ci towarów o
charakterze niehandlowym znajduj ce si w baga u osobistym podró nego.
Artyku 15: Przekazywanie informacji przez posiadacza praw

Ka da Strona zezwala swoim w a ciwym organom na wezwanie posiadacza praw do przekazania
stosownych informacji w celu pomocy tym organom we wprowadzeniu rodków stosowanych przy
kontroli granicznej, o których mowa w niniejszej sekcji. Strona mo e równie zezwoli posiadaczowi
praw na przekazanie stosownych informacji w a ciwym organom Strony.
Artyku 16: rodki stosowane przy kontroli granicznej
1.

2.

Ka da Strona przyjmuje lub utrzymuje w mocy procedury w odniesieniu do wysy ek
przywozowych i wywozowych, w ramach których:
a)

organy celne Strony mog z w asnej inicjatywy podejmowa
wstrzymania zwolnienia podejrzanych towarów; oraz

dzia ania w celu

b)

w stosownych przypadkach posiadacz praw mo e zwróci si do w a ciwych organów o
wstrzymanie zwolnienia podejrzanych towarów.

W odniesieniu do podejrzanych towarów w tranzycie lub w innych sytuacjach, gdy towary
znajduj si pod kontrol organów celnych, Strona mo e przyj lub utrzyma w mocy
procedury, w ramach których:
a)

jej organy celne mog z w asnej inicjatywy podejmowa dzia anie w celu wstrzymania
zwolnienia podejrzanych towarów lub w celu ich zatrzymania; oraz

b)

w stosownych przypadkach posiadacz praw mo e zwróci si do w a ciwych organów
Strony o wstrzymanie zwolnienia lub o zatrzymanie podejrzanych towarów.
Artyku 17: Wniosek sk adany przez posiadacza praw

1.

PL

Ka da Strona zapewnia swoim w a ciwym organom prawo do wymagania od posiadacza
praw, który wnosi o zastosowanie procedur opisanych w art. 16 ( rodki stosowane przy
kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b), by przedstawi odpowiednie dowody, tak aby
w a ciwe organy mog y stwierdzi , e wed ug prawa Strony zapewniaj cej procedury na
pierwszy rzut oka dosz o do naruszenia prawa w asno ci intelektualnej tego posiadacza, oraz
by przekaza wystarczaj ce informacje, co do których mo na w uzasadniony sposób
przypuszcza , e znajduj si w jego posiadaniu, dzi ki którym podejrzane towary mog by
odpowiednio zidentyfikowane przez w a ciwe organy. Wymóg dostarczenia wystarczaj cych
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informacji nie mo e nadmiernie zniech ca do korzystania z procedur opisanych w art. 16
( rodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b).
2.

Ka da Strona przewiduje mo liwo sk adania wniosków o wstrzymanie zwolnienia lub o
zatrzymanie jakichkolwiek podejrzanych towarów10 znajduj cych si pod kontrol organów
celnych na terytorium Strony. Strona mo e przewidzie mo liwo sk adania takich wniosków
w odniesieniu do wielu wysy ek. Strona mo e postanowi , e na wniosek posiadacza praw
wniosek o wstrzymanie zwolnienia lub o zatrzymanie podejrzanych towarów mo e mie
zastosowanie do wybranych punktów wprowadzenia i wyj cia pod kontrol organów celnych.

3.

Ka da Strona dopilnowuje, by jej w a ciwe organy w rozs dnym terminie informowa y
wnioskodawc , czy przyj y wniosek. W przypadku gdy w a ciwe organy Strony przyj y
wniosek, informuj równie wnioskodawc o okresie wa no ci wniosku.

4.

Strona mo e zapewni swoim w a ciwym organom – w przypadku gdy wnioskodawca
nadu y procedur opisanych w art. 16 ( rodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b)
i ust. 2 lit. b) lub gdy istnieje uzasadniony powód – prawo do odrzucenia, zawieszenia lub
uniewa nienia wniosku.
Artyku 18: Kaucja lub równowa ne zabezpieczenie

Ka da Strona zapewnia swoim w a ciwym organom prawo do wymagania od posiadacza praw, który
wnosi o zastosowanie procedur opisanych w art. 16 ( rodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1
lit. b) i ust. 2 lit. b), by wniós mo liw do uiszczenia kaucj lub dokona innego równowa nego
zabezpieczenia wystarczaj cego dla ochrony pozwanego i w a ciwych organów oraz zapobie enia
nadu yciu. Ka da Strona dopilnowuje, by taka kaucja lub równowa ne zabezpieczenie nie zniech ca y
nadmiernie do korzystania z takich procedur. Strona mo e postanowi , e taka kaucja mo e przyj
form gwarancji stwierdzaj cej, e je li w a ciwe organy ustal , i towary nie stanowi naruszenia,
pozwany nie poniesie adnej straty ani szkody wynikaj cej z jakiegokolwiek wstrzymania zwolnienia
towarów lub ich zatrzymania. Strona mo e, jedynie w wyj tkowych okoliczno ciach lub na podstawie
orzeczenia s dowego, pozwoli pozwanemu na wej cie w posiadanie podejrzanych towarów w zamian
za wydanie gwarancji lub wniesienie innego zabezpieczenia.
Artyku 19: Ustalenie naruszenia
Ka da Strona przyjmuje lub utrzymuje w mocy procedury, w ramach których jej w a ciwe organy
mog stwierdzi w rozs dnym terminie po wszcz ciu procedur opisanych w art. 16 ( rodki stosowane
przy kontroli granicznej), czy podejrzane towary naruszaj prawo w asno ci intelektualnej.
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Wymóg zapewnienia mo liwo ci sk adania takich wniosków obowi zuje z zastrze eniem zobowi za do
zapewnienia procedur, o których mowa w art. 16 ( rodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) i ust. 2
lit. b).
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Artyku 20: rodki zaradcze
1.

Ka da Strona zapewnia swoim w a ciwym organom prawo do nakazania zniszczenia towarów
w wyniku ustalenia, o którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia), e towary te stanowi
naruszenie. W przypadkach, w których towary takie nie zostan zniszczone, ka da Strona
zapewnia, poza wyj tkowymi okoliczno ciami, usuni cie takich towarów z obrotu
handlowego, tak aby posiadacz praw unikn jakiejkolwiek szkody.

2.

W stosunku do towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym zwyk e usuni cie
znaku towarowego umieszczonego na nich bezprawnie nie b dzie, poza wyj tkowymi
przypadkami, wystarczaj ce do tego, aby zezwoli na dopuszczenie takich towarów do obrotu
handlowego.

3.

Strona mo e zapewni swoim w a ciwym organom prawo do na o enia kar administracyjnych
w wyniku ustalenia, o którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia), tj. e towary te stanowi
naruszenie.
Artyku 21: Op aty

Ka da Strona postanawia, e adna op ata za wniosek, przechowywanie lub zniszczenie, któr ustal
w a ciwe organy Strony w zwi zku z procedurami opisanymi w niniejszej sekcji, nie mo e zosta
wykorzystana do nadmiernego zniech cenia do korzystania z takich procedur.
Artyku 22: Ujawnianie informacji
Bez uszczerbku dla prawodawstwa Strony dotycz cego prywatno ci lub poufno ci informacji:
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a)

Strona mo e upowa ni swoje w a ciwe organy do udzielenia posiadaczowi praw
informacji dotycz cych okre lonych wysy ek towarów, w tym opisu i ilo ci towarów,
aby pomóc w wykryciu towarów stanowi cych naruszenie;

b)

Strona mo e upowa ni swoje w a ciwe organy do udzielenia posiadaczowi praw
informacji dotycz cych towarów, w tym mi dzy innymi opisu i ilo ci towarów, nazwy i
adresu nadawcy, importera, eksportera, lub odbiorcy, a tak e, je li jest znany, kraju
pochodzenia towarów oraz nazwy i adresu producenta towarów, aby pomóc w ustaleniu,
o którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia);

c)

je eli Strona nie udzieli a swoim w a ciwym organom upowa nienia, o którym mowa w
lit. b), przynajmniej w przypadku towarów przywo onych, kiedy w a ciwe organy
Strony skonfiskowa y podejrzane towary, lub w innym przypadku dokona y ustalenia, o
którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia), e towary powoduj naruszenie, Strona
upowa nia swoje w a ciwe organy do udzielenia posiadaczowi praw, w terminie
trzydziestu dni11 od dokonania konfiskaty lub ustalenia, informacji dotycz cych tych
towarów, w tym mi dzy innymi opisu i ilo ci towarów, nazwy i adresu nadawcy,

Dla celów niniejszego artyku u dni oznaczaj dni robocze:
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importera, eksportera, lub odbiorcy, a tak e, je li jest znany, kraju pochodzenia towarów
oraz nazwy i adresu producenta towarów.

SEKCJA 4: DOCHODZENIE I EGZEKWOWANIE PRAW W POST

POWANIU KARNYM

Artyku 23: Przest pstwa
1.

Ka da Strona ustanawia procedury karne i kary, które s stosowane przynajmniej w
przypadkach umy lnego podrabiania znaku towarowego lub piractwa praw autorskich lub
pokrewnych na skal handlow 12. Dla celów niniejszej sekcji dzia ania na skal handlow
obejmuj przynajmniej dzia ania prowadzone jako dzia alno handlowa w celu osi gni cia
bezpo redniej lub po redniej korzy ci ekonomicznej lub handlowej.

2.

Ka da Strona ustanawia procedury karne i kary, które b d stosowane w przypadkach
umy lnego przywozu13 i u ytku krajowego, w obrocie handlowym i na skal handlow ,
etykiet i opakowa 14:
które zosta y opatrzone bez zezwolenia znakiem towarowym identycznym ze znakiem
towarowym zarejestrowanym na jej terytorium lub niedaj cym si od niego odró ni ;
oraz

b)

które s przeznaczone do u ytku w obrocie handlowym towarami lub w zwi zku z
us ugami, które s identyczne z towarami lub us ugami, dla których taki znak towarowy
zosta zarejestrowany.

3.

Strona mo e ustanowi procedury karne i kary w stosownych przypadkach za nieupowa nione
kopiowanie dzie kinematograficznych podczas seansu filmowego w obiekcie wy wietlaj cym
filmy ogólnie otwartym dla publiczno ci.

4.

W odniesieniu do przest pstw okre lonych w niniejszym artykule, w odniesieniu do których
Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta zapewnia w swoim prawodawstwie
odpowiedzialno karn za pomocnictwo.

5.

Ka da Strona przyjmuje niezb dne, zgodne z jej zasadami prawnymi rodki w celu
ustanowienia odpowiedzialno ci, która mo e by odpowiedzialno ci karn , osób prawnych
za przest pstwa okre lone w niniejszym artykule, dla których Strona ustanawia procedury

12
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a)

Ka da Strona traktuje umy lny przywóz lub wywóz towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub
pirackich towarów chronionych prawem autorskim na skal handlow jako bezprawn dzia alno podlegaj c
sankcjom karnym na podstawie niniejszego artyku u. Strona mo e wywi za si ze swojego zobowi zania w
odniesieniu do przywozu lub wywozu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub pirackich
towarów chronionych prawem autorskim przez uznanie dystrybucji, sprzeda y lub oferowania do sprzeda y takich
towarów na skal handlow za bezprawn dzia alno podlegaj c sankcjom karnym.
Strona mo e wywi za si ze swojego zobowi zania w odniesieniu do przywozu etykiet i opakowa przez rodki
dotycz ce dystrybucji.
Strona mo e wywi za si ze swoich zobowi za na podstawie niniejszego ust pu, zapewniaj c stosowanie
procedur karnych i kar w przypadkach usi owania pope nienia przest pstwa zwi zanego ze znakiem towarowym.
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karne i kary. Taka odpowiedzialno pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialno ci karnej
osób fizycznych, które dopu ci y si przest pstwa.
Artyku 24: Kary
Za przest pstwa okre lone w art. 23 (Przest pstwa) ust. 1, 2 i 4 ka da Strona zapewnia kary, które
obejmuj pozbawienie wolno ci oraz kary pieni ne15 w wysoko ci wystarczaj cej do odstraszenia od
pope nienia naruszenia w przysz o ci, zgodnie z wymiarem kar stosowanych za przest pstwa o
odpowiadaj cym ci arze.
Artyku 25: Konfiskata, przepadek i zniszczenie
1.

W odniesieniu do przest pstw, o których mowa w art. 23 (Przest pstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla
których Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta zapewnia swoim w a ciwym
organom prawo do wydania nakazu konfiskaty towarów, co do których istnieje podejrzenie, e
s towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym lub pirackimi towarami
chronionymi prawem autorskim, wszelkich zwi zanych z nimi materia ów i narz dzi
wykorzystywanych do pope nienia domniemanego przest pstwa, dokumentacji odnosz cej si
do domniemanego przest pstwa oraz maj tku pochodz cego z domniemanej dzia alno ci
naruszaj cej prawo lub uzyskanego po rednio lub bezpo rednio w jej wyniku.

2.

Je li Strona wymaga identyfikacji artyku ów podlegaj cych konfiskacie przed wydaniem
nakazu, o którym mowa w ust pie 1, Strona ta nie wymaga opisu artyku ów, który by by
bardziej szczegó owy ni niezb dny do ich identyfikacji w celu konfiskaty.

3.

W odniesieniu do przest pstw, o których mowa w art. 23 (Przest pstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla
których Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta zapewnia swoim w a ciwym
organom prawo do wydania orzeczenia przepadku lub nakazu zniszczenia wszystkich
towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub pirackich towarów chronionych
prawem autorskim. W przypadkach, w których towary oznaczone podrobionym znakiem
towarowym lub pirackie towary chronione prawem autorskim nie zostan zniszczone,
w a ciwe organy zapewniaj , poza wyj tkowymi okoliczno ciami, usuni cie takich towarów z
obrotu handlowego w taki sposób, aby unikn
wyrz dzenia jakiejkolwiek szkody
posiadaczowi praw. Ka da Strona dopilnowuje, aby przepadek lub zniszczenie takich towarów
odby o si bez jakiejkolwiek rekompensaty na rzecz sprawcy naruszenia.

4.

W odniesieniu do przest pstw, o których mowa w art. 23 (Przest pstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla
których Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta zapewnia swoim w a ciwym
organom prawo do wydania orzeczenia przepadku lub nakazu zniszczenia materia ów i
narz dzi wykorzystywanych g ównie do wytwarzania towarów oznaczonych podrobionym
znakiem towarowym lub pirackich towarów chronionych prawem autorskim oraz,
przynajmniej w przypadku powa nych przest pstw, maj tku pochodz cego z dzia alno ci
naruszaj cej prawo lub uzyskanego po rednio lub bezpo rednio w jej wyniku. Ka da Strona
dopilnowuje, aby przepadek lub zniszczenie takich materia ów, narz dzi lub maj tku odby o
si bez jakiejkolwiek rekompensaty na rzecz sprawcy naruszenia.
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Oczywistym jest, e Strona nie ma obowi zku zapewnienia równolegle mo liwo ci uwi zienia i kar pieni nych.
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5.

W odniesieniu do przest pstw okre lonych w art. 23 (Przest pstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla których
Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta mo e zapewni swoim w a ciwym
organom s dowym prawo do wydania nakazu:
a)

konfiskaty maj tku, którego warto odpowiada warto ci maj tku pochodz cego z
domniemanej dzia alno ci naruszaj cej prawo lub uzyskanego po rednio lub
bezpo rednio w jej wyniku; oraz

b)

przepadku maj tku, którego warto odpowiada warto ci maj tku pochodz cego z
dzia alno ci naruszaj cej prawo lub uzyskanego po rednio lub bezpo rednio w jej
wyniku.
Artyku 26: Dochodzenie i egzekwowanie praw w post powaniu karnym z urz du

Ka da Strona zapewnia swoim w a ciwym organom, w stosownych przypadkach, mo liwo dzia ania
z w asnej inicjatywy, by rozpocz dochodzenie lub dzia anie prawne w odniesieniu do przest pstw
okre lonych w art. 23 (Przest pstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla których Strona ustanawia procedury karne i
kary.

SEKCJA 5: DOCHODZENIE I EGZEKWOWANIE PRAW W

ASNO CI INTELEKTUALNEJ W
RODOWISKU CYFROWYM

Artyku 27: Dochodzenie i egzekwowanie w rodowisku cyfrowym
1.

Ka da Strona zapewnia w swoim prawodawstwie, w stopniu okre lonym w sekcjach 2
(Dochodzenie i egzekwowanie praw w post powaniu cywilnym) i 4 (Dochodzenie i
egzekwowanie praw w post powaniu karnym) dost pno
procedur dochodzenia i
egzekwowania, tak aby umo liwi skuteczne dzia ania przeciwko naruszaniu praw w asno ci
intelektualnej, które odbywa si w rodowisku cyfrowym, w tym dora ne rodki
zapobiegaj ce naruszeniom i rodki odstraszaj ce od dalszych narusze .

2.

W odniesieniu do ust. 1 procedury dochodzenia i egzekwowania ka dej Strony stosuje si do
naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych za po rednictwem sieci cyfrowych, które
mo e obejmowa bezprawne wykorzystanie rodków powszechnego rozpowszechniania w
celu dokonania naruszenia. Procedury s stosowane w sposób, który pozwala unikn
tworzenia barier dla zgodnej z prawem dzia alno ci, w tym handlu elektronicznego, oraz,
zgodnie z prawodawstwem Strony, zachowuje podstawowe zasady, takie jak wolno s owa,
sprawiedliwy proces i prywatno 16.

3.

Ka da Strona d y do wspierania wspólnych wysi ków przedsi biorców na rzecz skutecznego
zwalczania narusze praw zwi zanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub
pokrewnych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodnej z prawem konkurencji oraz, zgodnie z
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Na przyk ad, bez uszczerbku dla prawodawstwa Strony, przyj cie lub utrzymanie systemu przewiduj cego
ograniczenie odpowiedzialno ci dostawców us ug internetowych lub rodków zaradczych skierowanych przeciwko
nim przy jednoczesnym zachowaniu uzasadnionych interesów podmiotu prawa autorskiego.
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prawodawstwem Strony, podstawowych zasad, takich jak wolno
i prywatno .
4.

Strona mo e, zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, zapewni
swoim w a ciwym organom prawo do wydania dostawcy us ug internetowych nakazu
niezw ocznego ujawnienia posiadaczowi praw informacji wystarczaj cych do
zidentyfikowania abonenta, którego konto zosta o u yte do domniemanego naruszenia, je li
ten posiadacz praw z o y wystarczaj ce pod wzgl dem prawnym roszczenie dotycz ce
naruszenia praw zwi zanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub pokrewnych i
informacje te maj s u y do celów ochrony lub dochodzenia i egzekwowania tych praw.
Procedury s stosowane w sposób, który pozwala unikn tworzenia barier dla zgodnej z
prawem dzia alno ci, w tym handlu elektronicznego, oraz, zgodnie z prawodawstwem Strony,
zachowuje podstawowe zasady, takie jak wolno s owa, sprawiedliwy proces i prywatno .

5.

Ka da Strona zapewnia w a ciw ochron prawn oraz skuteczne rodki ochrony prawnej
przeciwko obchodzeniu skutecznych rodków technicznych17 stosowanych przez autorów,
wykonawców lub producentów nagra w zwi zku z wykonywaniem swoich praw, które
ograniczaj podejmowanie wobec ich dzie , wyst pów i nagra dzia a , na które autorzy,
wykonawcy lub producenci tych nagra nie udzielili zezwolenia lub które nie s prawnie
dozwolone.

6.

Aby zapewni w a ciw ochron prawn oraz skuteczne rodki ochrony prawnej, o których
mowa w ust. 5, ka da ze Stron zapewnia w a ciw ochron prawn co najmniej w odniesieniu
do:
a)

b)

w stopniu okre lonym swoim prawodawstwem:
(i)

nieupowa nionego obchodzenia skutecznego rodka technicznego dokonanego
wiadomie lub z du ym prawdopodobie stwem wiadomie; oraz

(ii)

oferowania do publicznej sprzeda y urz dzenia lub produktu, w cznie z
programami komputerowymi, lub us ugi jako metody obchodzenia skutecznego
rodka technicznego; oraz

produkcji, przywozu lub rozpowszechniania urz dze lub produktów, w cznie z
programami komputerowymi, lub wiadczenia us ug, które:
(i)

17
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s owa, sprawiedliwy proces

s g ównie zaprojektowane lub wyprodukowane w celu obchodzenia skutecznego
rodka technicznego; lub

Dla celów niniejszego artyku u rodki techniczne oznaczaj wszelkiego rodzaju technologie, urz dzenia lub
cz ci sk adowe, które, przy normalnym funkcjonowaniu, s przeznaczone do powstrzymania lub ograniczenia
wobec dzie , wyst pów i nagra dzia a , na które autorzy, wykonawcy lub producenci nagra nie udzielili
zezwolenia, zgodnie z prawodawstwem Strony. Bez uszczerbku dla zakresu praw autorskich lub pokrewnych
okre lonego prawodawstwem Strony rodki techniczne uznaje si za skuteczne, gdy u ywanie chronionych dzie ,
wyst pów i nagra jest kontrolowane przez autorów, wykonawców lub producentów nagra dzi ki stosowaniu
odpowiedniego procesu kontroli dost pu lub ochrony dost pu, takiego jak szyfrowanie lub kodowanie, lub
mechanizm kontroli kopiowania, który spe nia cel ochronny.
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(ii)
7.

8.

maj jedynie ograniczony cel handlowy inny ni obchodzenie skutecznego rodka
technicznego18.

W celu ochrony podanych w formie elektronicznej informacji o zarz dzaniu prawami19 ka da
ze Stron zapewnia odpowiedni ochron prawn oraz skuteczne rodki ochrony prawnej
przeciwko ka demu, kto wiadomie i bez zezwolenia dopuszcza si jednego z nast puj cych
czynów, wiedz c lub – gdy chodzi o rodki cywilnoprawne – maj c uzasadnione podstawy, by
wiedzie , e czyn ten spowoduje, umo liwi, u atwi lub ukryje naruszenie jakichkolwiek praw
autorskich lub pokrewnych:
a)

usuwania lub zmiany jakichkolwiek podanych w formie elektronicznej informacji o
zarz dzaniu prawami;

b)

rozpowszechniania, przywozu w celu rozpowszechniania, nadawania, komunikowania
lub publicznego udost pniania artystycznych dzie , wykona lub nagra ze
wiadomo ci , e podane w formie elektronicznej informacje o zarz dzaniu prawami
zosta y usuni te lub zmienione bez zezwolenia.

Przy zapewnianiu w a ciwej ochrony prawnej oraz skutecznych rodków prawnych zgodnie z
postanowieniami ust. 5 i 7 Strona mo e przyj lub utrzyma stosowne ograniczenia lub
wy czenia rodków wdra aj cych postanowienia ust. 5, 6 i 7. Obowi zki okre lone w ust. 5,
6 i 7 nie naruszaj przepisów prawa Strony dotycz cych praw, ogranicze , wy cze lub
rodków obrony przed naruszeniem prawa autorskiego lub praw pokrewnych.

Rozdzia III: Praktyki w zakresie dochodzenia i egzekwowania
Artyku 28: Wiedza fachowa, informacje i koordynacja krajowa w dziedzinie dochodzenia i
egzekwowania
1.

Ka da Strona wspiera rozwój specjalistycznej wiedzy fachowej w ramach swoich w a ciwych
organów odpowiedzialnych za dochodzenie i egzekwowanie praw w asno ci intelektualnej.

2.

Ka da Strona wspiera gromadzenie i analiz danych statystycznych i innych stosownych
informacji dotycz cych narusze praw w asno ci intelektualnej oraz gromadzenie informacji
na temat najlepszych praktyk zapobiegania naruszeniom i zwalczania ich.

18
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Przy wprowadzaniu w ycie postanowie ust. 5 i 6 adna ze Stron nie ma obowi zku wymagania, by sposób
zaprojektowania lub dobór cz ci i elementów produktów elektroniki u ytkowej, produktów telekomunikacyjnych
lub komputerowych zapewnia odpowied na konkretny rodek techniczny, o ile produkt ten nie narusza w inny
sposób rodków Strony wprowadzaj cych w ycie postanowienia niniejszych ust pów.
Dla celów niniejszego artyku u informacje o zarz dzaniu prawami oznaczaj :
informacje, które identyfikuj dzie o, wykonanie lub nagranie; autora dzie a, wykonawc wykonania lub
producenta nagrania; lub w a ciciela jakichkolwiek praw do dzie a, wykonania lub nagrania;
informacje o warunkach i sposobach korzystania z dzie a, wykonania lub nagrania; lub
wszelkie numery i kody, poprzez które informacje opisane w lit. a) i b) s wyra ane;
je li którakolwiek z tych informacji do czona jest do egzemplarza dzie a, wykonania lub nagrania lub wyst puje
w zwi zku z publicznym komunikowaniem lub udost pnianiem dzie a, wykonania lub nagrania.
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3.

Ka da Strona, w stosownych przypadkach, wspiera wewn trzn koordynacj i u atwia
wspólne dzia ania swoich w a ciwych organów odpowiedzialnych za dochodzenie i
egzekwowanie praw w asno ci intelektualnej.

4.

Ka da Strona, w stosownych przypadkach, podejmuje wysi ki, aby wspiera tworzenie i
utrzymanie formalnych i nieformalnych mechanizmów, takich jak grupy doradcze, w ramach
których jej w a ciwe organy mog uzyskiwa opinie posiadaczy praw i innych odpowiednich
zainteresowanych stron.
Artyku 29: Zarz dzanie w sytuacjach transgranicznych

1.

2.

W celu wzmocnienia skuteczno ci dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci intelektualnej
w sytuacjach transgranicznych, w a ciwe organy Strony mog :
a)

konsultowa si z odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz w a ciwymi organami
innych Stron odpowiedzialnymi za dochodzenie i egzekwowanie praw w asno ci
intelektualnej, aby identyfikowa powa ne ryzyko i przeciwdzia a mu oraz wspiera
dzia ania ograniczaj ce je; oraz

b)

dzieli si z w a ciwymi organami innych Stron informacjami na temat dochodzenia i
egzekwowania praw w asno ci intelektualnej w sytuacjach transgranicznych, w tym
odpowiednimi informacjami s u cymi lepszej identyfikacji i wybieraniu do inspekcji
wysy ek podejrzanych o zawieranie towarów stanowi cych naruszenie.

Je li Strona skonfiskuje towary przywo one, które stanowi naruszenie praw w asno ci
intelektualnej, jej w a ciwe organy mog udzieli Stronie wywozu informacji niezb dnych do
identyfikacji stron i towarów zwi zanych z wywozem skonfiskowanych towarów. W a ciwe
organy Strony wywozu mog podj dzia ania przeciwko tym stronom i przysz ym wysy kom
zgodnie z prawodawstwem tej Strony.
Artyku 30: Przejrzysto

Aby wzmacnia przejrzysto
administrowania systemem dochodzenia i egzekwowania praw
w asno ci intelektualnej, ka da Strona podejmuje odpowiednie rodki, zgodnie ze swoim
prawodawstwem i polityk , w celu publikacji lub innego udost pnienia do publicznej wiadomo ci
informacji dotycz cych:

PL

a)

dost pnych w ramach jej prawodawstwa procedur dochodzenia i egzekwowania praw
w asno ci intelektualnej, w a ciwych organów odpowiedzialnych za to dochodzenie i
egzekwowanie oraz punktów kontaktowych, w których mo na uzyska pomoc;

b)

odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, prawomocnych orzecze
s dowych oraz decyzji administracyjnych ogólnego zastosowania dotycz cych
dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci intelektualnej; oraz

c)

swoich wysi ków zmierzaj cych do zapewnienia skutecznego systemu dochodzenia,
egzekwowania i ochrony praw w asno ci intelektualnej.
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Artyku 31: wiadomo

spo eczna

Ka da Strona, w stosownych przypadkach, wspiera przyjmowanie rodków wzmacniaj cych
wiadomo spo eczn w zakresie znaczenia poszanowania praw w asno ci intelektualnej oraz
szkodliwych skutków narusze praw w asno ci intelektualnej.
Artyku 32: Kwestie zwi zane z ochron

rodowiska przy niszczeniu towarów stanowi cych naruszenie

Niszczenie towarów stanowi cych naruszenie praw w asno ci intelektualnej odbywa si zgodnie z
przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi dotycz cymi ochrony rodowiska Strony, na terytorium
której niszczenie to ma miejsce.

PL
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Rozdzia IV
WSPÓ

PRACA MI DZYNARODOWA

Artyku 33: Wspó praca mi dzynarodowa
1.

Ka da Strona uznaje, e wspó praca mi dzynarodowa ma kluczowe znaczenie we wdra aniu
skutecznej ochrony praw w asno ci intelektualnej i e nale y j wspiera bez wzgl du na
pochodzenie towarów stanowi cych naruszenie praw w asno ci intelektualnej czy siedzib lub
narodowo posiadacza praw.

2.

Aby walczy z naruszaniem praw w asno ci intelektualnej, w szczególno ci podrabianiem
znaku towarowego i piractwem praw autorskich lub pokrewnych, Strony wspieraj
wspó prac , w stosownych przypadkach, swoich w a ciwych organów odpowiedzialnych za
dochodzenie i egzekwowanie praw w asno ci intelektualnej. Wspó praca taka obejmowa
mo e wspó prac w dziedzinie dochodzenia i egzekwowania prawa w odniesieniu do
dochodzenia i egzekwowania prawa w post powaniu karnym oraz rodków stosowanych przy
kontroli granicznej obj tych niniejsz Umow .

3.

Wspó praca na podstawie niniejszego rozdzia u odbywa si zgodnie z odpowiednimi
umowami mi dzynarodowymi i z zastrze eniem przepisów, polityk, alokacji zasobów oraz
priorytetów w dziedzinie egzekwowania prawa ka dej ze Stron.
Artyku 34: Wymiana informacji

Nie naruszaj c postanowie art. 29 (Zarz dzanie ryzykiem w sytuacjach transgranicznych), ka da ze
Stron podejmuje wysi ki w celu wymiany z innymi Stronami:
a)

informacji gromadzonych przez Stron zgodnie z postanowieniami rozdzia u III
(Praktyki w zakresie dochodzenia i egzekwowania), w tym danych statystycznych oraz
informacji na temat najlepszych praktyk;

b)

informacji na temat rodków ustawodawczych i wykonawczych dotycz cych ochrony,
dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci intelektualnej; oraz

c)

innych odpowiednich informacji, zgodnie z wzajemnymi uzgodnieniami.
Artyku 35: Budowanie zdolno ci i pomoc techniczna

1.

Ka da Strona podejmuje wysi ki, aby, na wniosek oraz na wzajemnie uzgodnionych
warunkach i w uzgodniony sposób, udzieli pomocy w budowaniu zdolno ci oraz pomocy
technicznej w celu poprawy dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci intelektualnej
innym Stronom niniejszej Umowy oraz, w stosownych przypadkach, jej potencjalnym
Stronom. Budowanie zdolno ci i pomoc techniczna mog obejmowa nast puj ce obszary:
a)

PL

wzmacnianie wiadomo ci spo ecznej w zakresie praw w asno ci intelektualnej;
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b)

opracowywanie i wdra anie prawodawstwa krajowego zwi zanego z dochodzeniem
i egzekwowaniem praw w asno ci intelektualnej;

c)

szkolenie urz dników w zakresie dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci
intelektualnej; oraz

d)

skoordynowane operacje na szczeblu regionalnym i wielostronnym.

2.

Ka da Strona podejmuje starania maj ce na celu blisk wspó prac z innymi Stronami oraz, w
stosownych przypadkach, podmiotami nieb d cymi Stronami niniejszej Umowy w celu
wdro enia postanowie ust. 1.

3.

Strona mo e podj dzia ania opisane w niniejszym artykule we wspó pracy z odpowiednimi
organizacjami sektora prywatnego lub organizacjami mi dzynarodowymi. Ka da Strona stara
si unika niepotrzebnego powielania dzia aniami opisanymi w niniejszym artykule innych
dzia a z zakresu wspó pracy mi dzynarodowej.

Rozdzia V
POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE
Artyku 36: Komitet ds. ACTA
1.

Strony powo uj
Komitecie.

2.

Komitet:

3.

PL

niniejszym Komitet ds. ACTA. Ka da Strona jest reprezentowana w

a)

dokonuje przegl du wdro enia i funkcjonowania niniejszej Umowy;

b)

rozwa a kwestie zwi zane z rozwojem niniejszej Umowy;

c)

rozwa a wszelkie proponowane zmiany niniejszej Umowy zgodnie z art. 42 (Zmiany);

d)

decyduje, zgodnie z art. 43 (Przyst pienie) ust. 2, o warunkach przyst pienia do
niniejszej Umowy przez jakiegokolwiek cz onka WTO; oraz

e)

rozwa a wszelkie inne kwestie, które mog mie wp yw na wdro enie i funkcjonowanie
niniejszej Umowy.

Komitet mo e podejmowa decyzje dotycz ce:
a)

powo ania komitetów lub grup roboczych ad hoc wspomagaj cych Komitet w
wykonywaniu jego obowi zków na podstawie ust. 2 lub wspieraj cych potencjaln
Stron , na jej wniosek, w przyst pieniu do niniejszej Umowy zgodnie z art. 43
(Przyst pienie);

b)

zasi gania rady pozarz dowych osób lub grup;
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c)

udzielania zalece w odniesieniu do wdra ania i funkcjonowania niniejszej Umowy,
w cznie z zatwierdzaniem zwi zanych z nimi wytycznych dotycz cych najlepszych
praktyk;

d)

wymiany informacji i najlepszych praktyk ze stronami trzecimi w odniesieniu do
ograniczania narusze praw w asno ci intelektualnej, w cznie z technikami
identyfikacji i monitorowania piractwa i podrabiania; oraz

e)

podejmowania innych dzia a zwi zanych z wype nianiem swoich funkcji.

4.

Wszystkie decyzje Komitetu podejmowane s w drodze konsensusu, chyba e Komitet w
drodze konsensusu postanowi inaczej. Przyjmuje si , e Komitet podj decyzj w sprawie
przed o onej mu do rozpatrzenia w drodze konsensusu, je eli adna ze Stron obecnych na
posiedzeniu, na którym podejmowana jest decyzja, nie sprzeciwi si formalnie proponowanej
decyzji. J zykiem roboczym Komitetu jest j zyk angielski i dokumentacja towarzysz ca jego
pracom jest w j zyku angielskim.

5.

Komitet przyjmuje swój regulamin w rozs dnym okresie czasu po wej ciu w ycie niniejszej
Umowy i zaprasza Sygnatariuszy nieb d cych Stronami niniejszej Umowy do uczestnictwa w
obradach dotycz cych tego regulaminu. Regulamin:
a)

obejmuje takie kwestie, jak przewodniczenie oraz bycie gospodarzem posiedze ,
wykonywanie obowi zków organizacyjnych zwi zanych z niniejsz Umow i jej
funkcjonowaniem; oraz

b)

mo e równie obejmowa takie kwestie, jak przyznawanie statusu obserwatora oraz inne
kwestie, które Komitet uzna za niezb dne do swojego prawid owego funkcjonowania.

6.

Komitet mo e zmieni swój regulamin.

7.

Niezale nie od postanowie ust. 4 w okresie pi ciu lat od wej cia w ycie niniejszej Umowy
decyzje Komitetu w sprawie przyj cia lub zmian regulaminu podejmowane s w drodze
konsensusu Stron i Sygnatariuszy nieb d cych Stronami niniejszej Umowy.

8.

Po okresie okre lonym w ust. 7 Komitet mo e przyjmowa lub zmienia regulamin w drodze
konsensusu Stron niniejszej Umowy.

9.

Niezale nie od postanowie ust. 8 Komitet mo e zdecydowa , e przyj cie lub zmiana
okre lonej zasady lub procedury regulaminu wymaga konsensusu Stron i Sygnatariuszy
nieb d cych Stronami niniejszej Umowy.

10.

Komitet zbiera si co najmniej raz w roku, o ile Komitet nie zdecyduje inaczej. Pierwsze
posiedzenie Komitetu odbywa si w rozs dnym okresie czasu po wej ciu w ycie niniejszej
Umowy.

11.

Dla wi kszej pewno ci – Komitet nie kontroluje ani nie nadzoruje krajowych lub
mi dzynarodowych dochodze dotycz cych dochodzenia i egzekwowania praw lub
post powa karnych dotycz cych okre lonych spraw z dziedziny w asno ci intelektualnej.

26

PL

12.

Komitet stara si unika niepotrzebnego powielania swoimi dzia aniami innych
mi dzynarodowych wysi ków z zakresu dochodzenia i egzekwowania praw w asno ci
intelektualnej.
Artyku 37: Punkty kontaktowe

1.

Ka da Strona wyznacza punkt kontaktowy w celu u atwienia komunikacji mi dzy Stronami
we wszelkich kwestiach obj tych niniejsz Umow .

2.

Na wniosek innej Strony punkt kontaktowy Strony wskazuje odpowiednie biuro lub
urz dnika, do którego mo e zosta skierowane zapytanie wnioskuj cej Strony oraz, gdy to
konieczne, udziela pomocy w u atwieniu komunikacji mi dzy tym biurem lub urz dnikiem a
wnioskuj c Stron .
Artyku 38: Konsultacje

1.

Strona mo e wyst pi z pisemnym wnioskiem o konsultacje z inn Stron na temat
jakiejkolwiek kwestii maj cej wp yw na wdra anie niniejszej Umowy. Strona, do której
wniosek zosta skierowany, rozwa a go w sposób przychylny, udziela odpowiedzi i daje
odpowiedni mo liwo konsultacji.

2.

Konsultacje, w cznie z okre lonymi stanowiskami bior cych w nich udzia Stron, s poufne i
pozostaj bez uszczerbku dla praw lub stanowisk Stron w jakimkolwiek innym post powaniu,
w tym post powaniu pod auspicjami Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur reguluj cych
rozstrzyganie sporów zawartego w za czniku 2 do Porozumienia ustanawiaj cego wiatow
Organizacj Handlu.

3.

Strony bior ce udzia w konsultacjach mog , za wspóln zgod , poinformowa Komitet o
wynikach konsultacji, o których mowa w niniejszym artykule.

Rozdzia VI: Postanowienia ko cowe
Artyku 39: Podpisanie
Niniejsza Umowa pozostaje otwarta do podpisu dla uczestników jej negocjacji20 oraz wszystkich
innych cz onków WTO, na których uczestnicy wyra zgod w drodze consensusu, od dnia 31 marca
2011 r. do 31 marca 2013 r.
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Australia, Republika Austrii, Królestwo Belgii, Republika Bu garii, Kanada, Republika Cypryjska, Republika
Czeska, Królestwo Danii, Republika Esto ska, Unia Europejska, Republika Finlandii, Republika Francuska,
Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika W gierska, Irlandia, Republika W oska, Japonia,
Republika Korei, Republika otewska, Republika Litewska, Wielkie Ksi stwo Luksemburga, Republika Malty,
Meksyka skie Stany Zjednoczone, Królestwo Maroka skie, Królestwo Niderlandów, Nowa Zelandia,
Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Singapuru, Republika S owacka, Republika
S owenii, Królestwo Hiszpanii, Królestwo Szwecji, Konfederacja Szwajcarska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó nocnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki.
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Artyku 40: Wej cie w ycie
1.

Niniejsza Umowa wchodzi w ycie trzydzie ci dni po dacie z o enia szóstego dokumentu
ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia, dla Sygnatariuszy, którzy z o yli swoje odpowiednie
dokumenty ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia.

2.

Niniejsza Umowa wchodzi w ycie dla ka dego Sygnatariusza, który sk ada swój dokument
ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia po z o eniu szóstego dokumentu ratyfikacji,
akceptacji lub zatwierdzenia, trzydzie ci dni po dacie z o enia przez takiego Sygnatariusza
jego dokumentu ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia.
Artyku 41: Wyst pienie

Strona mo e odst pi od niniejszej Umowy na drodze pisemnego zawiadomienia o odst pieniu
z o onego Depozytariuszowi. Odst pienie staje si skuteczne 180 dni od daty otrzymania
zawiadomienia przez Depozytariusza.
Artyku 42: Zmiany
1.

Strona mo e zaproponowa Komitetowi zmiany do niniejszej Umowy. Komitet podejmuje
decyzj o ewentualnym przedstawieniu proponowanych zmian Stronom do ratyfikacji,
akceptacji lub zatwierdzenia.

2.

Ka da zmiana wchodzi w ycie dziewi dziesi t dni po dacie z o enia przez wszystkie Strony
ich odpowiednich dokumentów ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia Depozytariuszowi.
Artyku 43: Przyst pienie

1.

Po up ywie okresu okre lonego w art. 39 (Podpisanie) ka dy cz onek WTO mo e z o y
wniosek o przyst pienie do niniejszej Umowy.

2.

Komitet podejmuje decyzj o warunkach przyst pienia ka dego wnioskodawcy.

3.

Niniejsza Umowa wchodzi w ycie dla ka dego wnioskodawcy trzydzie ci dni po dacie
z o enia jego dokumentu przyst pienia, zgodnie z warunkami przyst pienia, o których mowa
w ust. 2.
Artyku 44: Teksty Umowy

Niniejsza Umowa zosta a podpisana w jednym egzemplarzu oryginalnym w j zykach angielskim,
francuskim i hiszpa skim, przy czym ka dy z tych tekstów jest na równi autentyczny.
Artyku 45: Depozytariusz
Depozytariuszem niniejszej Umowy jest rz d Japonii.
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