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UZASADNIENIE 

1. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) ma 
na celu ustanowienie kompleksowych miĊdzynarodowych ram, które bĊdą dla UE 
pomocą w dziaáaniach sáuĪących temu, by skutecznie wyeliminowaü naruszanie 
praw wáasnoĞci intelektualnej. Naruszanie ich osáabia prowadzony zgodnie z prawem 
handel i konkurencyjnoĞü UE, co ma negatywne konsekwencje dla wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia. ACTA zawiera aktualne przepisy dotyczące 
dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej, w tym przepisy w 
sprawie Ğrodków egzekucyjnych stosowanych w postĊpowaniu cywilnym, karnym, 
przy kontroli granicznej i w Ğrodowisku cyfrowym, przepisy w sprawie solidnych 
mechanizmów wspóápracy miĊdzy Stronami ACTA sáuĪących egzekwowaniu prawa, 
oraz w sprawie ustanowienia najlepszych praktyk w obszarze dochodzenia i 
egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej. 

2. Mimo iĪ ACTA nie zmieni dorobku prawnego UE, poniewaĪ prawodawstwo UE jest 
znacznie bardziej zaawansowane niĪ bieĪące standardy miĊdzynarodowe – 
wprowadzi jednak nową miĊdzynarodową normĊ, w oparciu o porozumienie TRIPS 
ĝwiatowej Organizacji Handlu (przyjĊte w 1994 r.). Umowa ta bĊdzie zatem 
korzystna dla unijnych eksportujących posiadaczy praw, dziaáających na Ğwiatowym 
rynku i spotykających siĊ obecnie za granicą z nieustannym i rozpowszechnionym 
naruszaniem swoich praw autorskich, praw związanych ze znakami towarowymi, 
patentami, projektami i oznaczeniami geograficznymi. 

3. JednoczeĞnie ACTA jest porozumieniem zrównowaĪonym, gdyĪ w peáni respektuje 
prawa obywateli i interesy waĪnych zainteresowanych stron, takich jak konsumenci, 
dostawcy usáug internetowych i partnerzy z krajów rozwijających siĊ.  

4. Po przyjĊciu przez RadĊ w dniu 14 kwietnia 2008 r. wytycznych negocjacyjnych, w 
dniu 3 czerwca 2008 r. rozpoczĊáy siĊ negocjacje. UmowĊ 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 bieĪąco informowaá ustnie i pisemnie 
paĔstwa czáonkowskie UE o negocjacjach. W ramach rotacyjnej prezydencji UE 
prowadzono negocjacje w sprawie egzekwowania sankcji karnych, w oparciu o 
stanowiska jednomyĞlnie uzgodnione i przyjĊte przez RadĊ na forum Coreperu. O 
postĊpach informowano teĪ regularnie Parlament Europejski, podczas trzech debat 
plenarnych w 2010 r., za poĞrednictwem Komisji Handlu MiĊdzynarodowego 
(INTA) oraz komisarza De Guchta. W dniu 24 listopada 2010 r. Parlament 
Europejski przyjąá rezolucjĊ popierającą ACTA. 

6. ACTA zawiera szereg przepisów dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw w 
postĊpowaniu karnym, objĊtych zakresem art. 83 ust. 2 TFUE. Te czĊĞci umowy, w 
odróĪnieniu od czĊĞci objĊtych art. 207, naleĪą do obszaru kompetencji dzielonych 
(art. 2 ust. 2 TFUE). Gdy dana dziedzina wchodzi w zakres kompetencji dzielonych, 
zarówno Unia Europejska, jak i paĔstwa czáonkowskie mogą stanowiü prawo i 
przyjmowaü akty prawnie wiąĪące w tej dziedzinie. W odniesieniu do podpisania i 
zawarcia ACTA, Komisja zdecydowaáa siĊ nie wnioskowaü o wykonanie przez UniĊ 
Europejską jej ewentualnych kompetencji w obszarze dochodzenia i egzekwowania 
praw w postĊpowaniu karnym na podstawie art. 83 ust. 2 TFUE. Komisja uznaje to 
za stosowne, poniewaĪ podczas negocjacji ACTA nigdy nie planowano zmiany 
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dorobku prawnego UE ani harmonizacji prawodawstwa UE w zakresie dochodzenia i 
egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej w postĊpowaniu karnym. Z tego 
powodu Komisja wnioskuje o podpisanie i zawarcie ACTA zarówno przez UE, jak i 
przez wszystkie paĔstwa czáonkowskie. 

7. Stanowisko Komisji w odniesieniu do ACTA i art. 83 ust. 2 TFUE pozostaje bez 
uszczerbku dla stanowiska Komisji dotyczącego wykonywania w przyszáoĞci 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 dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi miĊdzy Unią Europejską i jej PaĔstwami Czáonkowskimi, Australią, 

Kanadą, Japonią, Republiką Korei, MeksykaĔskimi Stanami Zjednoczonymi, 
Królestwem MarokaĔskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją 

Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzglĊdniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególnoĞci jego art. 207 ust. 
4 akapit 1, w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v), 

uwzglĊdniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzglĊdniając zgodĊ Parlamentu Europejskiego1, 

a takĪe mając na uwadze, co nastĊpuje: 

(1) W dniu 14 kwietnia 2008 r. Rada upowaĪniáa KomisjĊ do prowadzenia w imieniu Unii 
Europejskiej i jej paĔstw czáonkowskich negocjacji w sprawie wielostronnej umowy 
handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi. 

(2) Negocjacje zakoĔczono i w dniu 25 listopada 2010 r. parafowano UmowĊ handlową 
dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi miĊdzy Unią Europejską i jej 
PaĔstwami Czáonkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, 
MeksykaĔskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem MarokaĔskim, Nową Zelandią, 
Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. 

(3) Zgodnie z decyzją Rady nr …/2010/UE z dnia …2 Umowa zostaáa podpisana w 
imieniu Unii dnia […] r. 

(4) UmowĊ tĊ naleĪy zatwierdziü, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĉ:  

Artykuá 1 

Niniejszym zatwierdza siĊ w imieniu Unii Europejskiej UmowĊ handlową dotyczącą 
zwalczania obrotu towarami podrobionymi miĊdzy Unią Europejską i jej PaĔstwami 

                                                 
1 Dz.U. C z , s. . 
2 Dz.U.: proszĊ wstawiü numer i adres publikacyjny dla tej decyzji. 
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Czáonkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, MeksykaĔskimi Stanami 
Zjednoczonymi, Królestwem MarokaĔskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, 
Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki3. 

Tekst Umowy, która ma zostaü zawarta, jest zaáączony do niniejszej decyzji. 

Artykuá 2 

Przewodniczący Rady wyznacza osobĊ uprawnioną do záoĪenia w imieniu Unii Europejskiej 
instrumentu zatwierdzenia Umowy, w celu wyraĪenia zgody Unii Europejskiej na to, aby 
wspomniana Umowa staáa siĊ dla niej wiąĪąca. 

Artykuá 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w Īycie z dniem jej przyjĊcia. Jest ona publikowana w Dzienniku 
UrzĊdowym Unii Europejskiej. 

Data wejĞcia w Īycie Umowy zostaje opublikowana w Dzienniku UrzĊdowym Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r. 

 W imieniu Rady 
 Przewodniczący 

                                                 
3 Dz.U.: proszĊ wstawiü w przypisie 1 adres publikacyjny tej Umowy. 
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ZAàĄCZNIK 

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi miĊdzy Unią 
Europejską i jej PaĔstwami Czáonkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, 

MeksykaĔskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem MarokaĔskim, Nową Zelandią, Republiką 
Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki 

Strony niniejszej Umowy,  

stwierdzając, Īe skuteczne dochodzenie i egzekwowanie praw wáasnoĞci intelektualnej ma decydujące 
znaczenie dla podtrzymania wzrostu gospodarczego we wszystkich gaáĊziach przemysáu oraz na caáym 
Ğwiecie, 

stwierdzając ponadto, Īe rozpowszechnianie towarów podrobionych i pirackich oraz usáug 
polegających na dystrybucji materiaáów stanowiących naruszenie osáabia prowadzony zgodnie z 
prawem handel i zrównowaĪony rozwój Ğwiatowej gospodarki, powoduje znaczące straty finansowe 
dla posiadaczy praw i dziaáających zgodnie z prawem przedsiĊbiorstw oraz, w niektórych przypadkach, 
stanowi Ĩródáo dochodów dla przestĊpczoĞci zorganizowanej oraz zagroĪenie dla spoáeczeĔstwa, 

pragnąc zwalczyü takie rozpowszechnianie poprzez zacieĞnioną miĊdzynarodową wspóápracĊ oraz 
skuteczniejsze egzekwowanie prawa na poziomie miĊdzynarodowym,  

zamierzając zapewniü skuteczne i odpowiednie Ğrodki uzupeániające w stosunku do porozumienia 
TRIPS i sáuĪące dochodzeniu oraz egzekwowaniu praw wáasnoĞci intelektualnej, z uwzglĊdnieniem 
róĪnic w swoich systemach i praktykach prawnych,  

pragnąc dopilnowaü, aby Ğrodki i procedury sáuĪące dochodzeniu i egzekwowaniu praw wáasnoĞci 
intelektualnej nie staáy siĊ same w sobie przeszkodą w handlu prowadzonym zgodnie z prawem,  

pragnąc rozwiązaü problem naruszania praw wáasnoĞci intelektualnej, w tym naruszania 
wystĊpującego w Ğrodowisku cyfrowym, w szczególnoĞci w odniesieniu do prawa autorskiego lub 
praw pokrewnych, w sposób równowaĪący prawa i interesy odpowiednich posiadaczy praw, 
usáugodawców i uĪytkowników,  

pragnąc propagowaü wspóápracĊ miĊdzy dostawcami usáug internetowych i posiadaczami praw w celu 
zwalczania odnoĞnych naruszeĔ w Ğrodowisku cyfrowym,  

pragnąc, by niniejsza Umowa, dziaáania sáuĪące egzekwowaniu prawa na poziomie miĊdzynarodowym 
i wspóápraca w ramach odpowiednich organizacji miĊdzynarodowych wspomagaáy siĊ nawzajem,  

uznając zasady ustanowione w Deklaracji dauhaĔskiej w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego, przyjĊtej w dniu 14 listopada 2001 r. podczas czwartej konferencji ministerialnej WTO, 

niniejszym uzgadniają, co nastĊpuje:
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Rozdziaá I: Postanowienia początkowe i definicje ogólne 

SEKCJA 1: POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 

Artykuá 1: Stosunek do innych umów 

ĩadne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi odstĊpstwa od Īadnego zobowiązania Strony 
wobec jakiejkolwiek innej Strony wynikającego z istniejących umów, w tym porozumienia TRIPS.  

Artykuá 2: Charakter i zakres zobowiązaĔ  

1. KaĪda Strona nadaje skutecznoĞü postanowieniom niniejszej Umowy. Strona moĪe 
wprowadziü do swojego prawa szerzej zakrojone dochodzenie i egzekwowanie praw 
wáasnoĞci intelektualnej, niĪ jest to wymagane niniejszą Umową, pod warunkiem Īe takie 
dochodzenie i egzekwowanie nie narusza postanowieĔ niniejszej Umowy. KaĪdej Stronie 
pozostawia siĊ swobodĊ okreĞlenia wáaĞciwego sposobu wprowadzania w Īycie postanowieĔ 
niniejszej Umowy w ramach wáasnego systemu prawnego i praktyki. 

2. ĩadne z postanowieĔ niniejszej Umowy nie tworzy zobowiązania co do rozdziaáu Ğrodków 
pomiĊdzy dochodzenie i egzekwowanie praw wáasnoĞci intelektualnej a egzekwowanie prawa 
w ogóle. 

3. Cele i zasady okreĞlone w czĊĞci I porozumienia TRIPS, w szczególnoĞci w art. 7 i 8, mają 
zastosowanie odpowiednio do niniejszej Umowy. 

Artykuá 3: Stosunek do norm dotyczących dostĊpnoĞci i zakresu praw wáasnoĞci intelektualnej 

1. Niniejsza Umowa nie narusza przepisów prawa Stron dotyczących dostĊpnoĞci, nabywania, 
zakresu i utrzymywania w mocy praw wáasnoĞci intelektualnej. 

2. Niniejsza Umowa nie tworzy obowiązku stosowania przez StronĊ Ğrodków w przypadku, gdy 
dane prawo wáasnoĞci intelektualnej nie jest chronione na podstawie przepisów ustawowych i 
wykonawczych danej Strony. 

Artykuá 4: PrywatnoĞü i ujawnianie informacji 

1. ĩadne z postanowieĔ niniejszej Umowy nie nakáada na StronĊ wymogu ujawniania: 

a) informacji, których ujawnienie byáoby sprzeczne z jej prawem, w tym z przepisami 
chroniącymi prawo do prywatnoĞci, lub z umowami miĊdzynarodowymi, których jest 
stroną; 
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b) informacji poufnych, których ujawnienie utrudniáoby egzekwowanie prawa lub byáoby 
w inny sposób sprzeczne z interesem publicznym; lub 

c) informacji poufnych, których ujawnienie naruszaáoby zgodne z prawem interesy 
handlowe okreĞlonych przedsiĊbiorstw publicznych lub prywatnych.  

2. W przypadku gdy Strona przekaĪe pisemne informacje na podstawie postanowieĔ niniejszej 
Umowy, Strona otrzymująca te informacje, z zastrzeĪeniem swojego prawa i praktyki, 
powstrzymuje siĊ od ich ujawnienia bądĨ wykorzystania w celu innym niĪ ten, dla którego 
informacje te przekazano, z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpiáo to za uprzednią zgodą Strony 
przekazującej informacje. 

SEKCJA 2: DEFINICJE OGÓLNE 

Artykuá 5: Definicje ogólne 

JeĪeli nie okreĞlono inaczej, dla celów niniejszej Umowy: 

a) ACTA oznacza UmowĊ handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi; 

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

c) wáaĞciwe organy obejmują odpowiednie organy sądowe, administracyjne lub organy 
Ğcigania zgodnie z prawodawstwem Strony;  

d) towary oznaczone podrobionym znakiem towarowym oznaczają towary, wraz z 
opakowaniem, opatrzone bez zezwolenia znakiem towarowym identycznym ze znakiem 
towarowym naleĪycie zarejestrowanym dla takich towarów lub takim, którego istotne 
cechy nie odróĪniają go od takiego znaku towarowego i który w związku z tym narusza 
prawa osoby bĊdącej wáaĞcicielem przedmiotowego znaku zgodnie z prawodawstwem 
kraju, w którym wykorzystano procedury okreĞlone w rozdziale II (Ramy prawne dla 
dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej);  

e) kraj naleĪy rozumieü tak samo jak okreĞlono w uwagach wyjaĞniających Porozumienia 
ustanawiającego ĝwiatową OrganizacjĊ Handlu; 

f) tranzyt celny oznacza procedurĊ celną, w ramach której towary są transportowane pod 
kontrolą organów celnych z jednego urzĊdu celnego do drugiego;  

g) dni oznaczają dni kalendarzowe; 

h) wáasnoĞü intelektualna odnosi siĊ do wszystkich kategorii wáasnoĞci intelektualnej 
stanowiących przedmiot postanowieĔ sekcji 1–7 czĊĞci II porozumienia TRIPS;  

(i) towary w tranzycie oznaczają towary objĊte tranzytem celnym lub przeáadunkiem; 
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j) osoba oznacza osobĊ fizyczną lub prawną; 

k) pirackie towary chronione prawem autorskim oznaczają towary bĊdące kopiami 
stworzonymi bez zgody posiadacza praw lub osoby przez niego naleĪycie upowaĪnionej 
w kraju wytworzenia i które są wytworzone bezpoĞrednio lub poĞrednio z przedmiotu, 
przy czym wytworzenie takiej kopii stanowiáoby naruszenie prawa autorskiego lub 
prawa pokrewnego zgodnie z prawodawstwem kraju, w którym wykorzystano procedury 
okreĞlone w rozdziale II (Ramy prawne dla dochodzenia i egzekwowania praw 
wáasnoĞci intelektualnej); 

l) posiadacz praw obejmuje federacje i stowarzyszenia posiadające zdolnoĞü prawną do 
dochodzenia praw do wáasnoĞci intelektualnej; 

m) terytorium, dla celów sekcji 3 (ĝrodki stosowane przy kontroli granicznej) rozdziaáu II 
(Ramy prawne dla dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej), oznacza 
terytorium celne i wszystkie wolne obszary celne4 Strony; 

n) przeáadunek oznacza procedurĊ celną, w ramach której towary są przemieszczane pod 
kontrolą organów celnych ze Ğrodka transportu, z pomocą którego dokonano przywozu, 
do Ğrodka transportu w celu wywozu na terenie urzĊdu celnego bĊdącego urzĊdem do 
celów zarówno przywozu, jak i wywozu; 

o) porozumienie TRIPS oznacza Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw 
wáasnoĞci intelektualnej, stanowiące zaáącznik 1C do Porozumienia WTO;  

p) WTO oznacza ĝwiatową OrganizacjĊ Handlu; oraz  

q) Porozumienie WTO oznacza Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające ĝwiatową 
OrganizacjĊ Handlu, zawarte dnia 15 kwietnia 1994 r. 

Rozdziaá II: Ramy prawne dla dochodzenia i egzekwowania praw 
wáasnoĞci intelektualnej 

SEKCJA 1: ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE 

Artykuá 6: Zobowiązania ogólne w odniesieniu do dochodzenia i egzekwowania praw 

1. KaĪda Strona zapewnia w swoich ustawodawstwach dostĊpnoĞü procedur dochodzenia i 
egzekwowania, tak aby umoĪliwiü skuteczne dziaáania przeciwko naruszaniu praw wáasnoĞci 
intelektualnej objĊtych niniejszą Umową, w tym dostĊpnoĞü Ğrodków doraĨnych 
zapobiegających naruszeniom i Ğrodków odstraszających od dalszych naruszeĔ. Procedury są 

                                                 
4 Dla wiĊkszej pewnoĞci Strony uznają, Īe wolny obszar celny oznacza czĊĞü terytorium Strony, na której wszelkie 

wprowadzane towary są ogólnie postrzegane jako znajdujące siĊ poza terytorium celnym w odniesieniu do 
naleĪnoĞci celnych przywozowych i podatków. 
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stosowane w taki sposób, aby uniknąü tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie z 
prawem oraz aby zapewniü zabezpieczenie przed naduĪywaniem tych procedur. 

2. Procedury przyjĊte, utrzymane w mocy lub stosowane w celu wprowadzenia w Īycie 
postanowieĔ niniejszego rozdziaáu są uczciwe i sprawiedliwe oraz zapewniają odpowiednią 
ochronĊ praw wszystkich uczestników podlegających takim procedurom. Procedury te nie 
mogą byü niepotrzebnie skomplikowane ani kosztowne, nakáadaü nierozsądnych terminów ani 
powodowaü nieuzasadnionych opóĨnieĔ. 

3. Przy wprowadzaniu w Īycie postanowieĔ niniejszego rozdziaáu kaĪda Strona uwzglĊdnia 
potrzebĊ zachowania proporcji miĊdzy wagą naruszenia, interesami stron trzecich i mającymi 
zastosowanie Ğrodkami, Ğrodkami zaradczymi i karami.  

4. ĩadne postanowienie niniejszego rozdziaáu nie moĪe byü interpretowane w taki sposób, by 
nakáadaáo na StronĊ wymóg naáoĪenia na swoich urzĊdników odpowiedzialnoĞci za dziaáania 
podjĊte w związku z wypeánianiem ich urzĊdowych obowiązków. 

SEKCJA 2: DOCHODZENIE I EGZEKWOWANIE PRAW W POSTĉPOWANIU CYWILNYM5 

Artykuá 7: DostĊpnoĞü procedur cywilnych 

1. KaĪda Strona zapewnia posiadaczom praw dostĊp do cywilnych procedur sądowych 
dotyczących dochodzenia i egzekwowania wszystkich praw wáasnoĞci intelektualnej 
okreĞlonych w niniejszej sekcji.  

2. W zakresie, w jakim Ğrodki prawa cywilnego mogą byü stosowane jako rezultat procedur 
administracyjnych dotyczących istoty sprawy, kaĪda Strona zapewnia zgodnoĞü tych procedur 
z zasadami odpowiadającymi co do swej istoty tym, jakie są ustanowione w niniejszej sekcji.  

Artykuá 8: Nakazy 

1. KaĪda Strona zapewnia swoim organom sądowym, w cywilnych procedurach sądowych 
dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej, prawo do wydania 
stronie postĊpowania nakazu powstrzymania siĊ od naruszenia oraz miĊdzy innymi do 
wydania nakazu tejĪe stronie lub w stosownych przypadkach stronie trzeciej, nad którą 
odnoĞny organ sądowy sprawuje jurysdykcjĊ, w celu uniemoĪliwienia wprowadzenia do 
obrotu handlowego towarów, które naruszają prawa wáasnoĞci intelektualnej.  

2. NiezaleĪnie od innych postanowieĔ niniejszej sekcji Strona moĪe ograniczyü Ğrodki zaradcze 
stosowane przeciw uĪywaniu przez rządy lub osoby trzecie upowaĪnione przez rząd, bez 
zgody posiadacza praw, do wypáaty wynagrodzenia, pod warunkiem Īe Strony przestrzegają 
postanowieĔ czĊĞci II porozumienia TRIPS w sposób wyraĨny regulujących takie uĪywanie. 
W innych przypadkach zastosowanie mają Ğrodki zaradcze przewidziane w niniejszej sekcji 

                                                 
5 Strona moĪe wyáączyü z zakresu niniejszej sekcji patenty i ochronĊ informacji nieujawnionych. 
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lub teĪ, jeĪeli Ğrodki takie są niezgodne z prawodawstwem Strony, wydawane są 
deklaratoryjne orzeczenia sądowe oraz przyznawane jest stosowne odszkodowanie.  

Artykuá 9: Odszkodowania 

1. KaĪda Strona zapewnia swoim organom sądowym, w cywilnych procedurach sądowych 
dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej, prawo do nakazania 
sprawcy naruszenia, który wiedziaá lub miaá wystarczające podstawy, by wiedzieü, Īe zajmuje 
siĊ dziaáalnoĞcią stanowiącą naruszenie, aby zapáaciá posiadaczowi praw odszkodowanie 
odpowiednie dla zadoĞüuczynienia za szkodĊ, jakiej posiadacz praw doznaá w wyniku 
naruszenia. OkreĞlając kwotĊ odszkodowania za naruszenie praw wáasnoĞci intelektualnej, 
organy sądowe Strony mają prawo wziąü pod uwagĊ miĊdzy innymi przedstawione przez 
posiadacza rozsądne obliczenie wartoĞci, które moĪe obejmowaü utracone zyski, wartoĞü 
towarów lub usáug, których dotyczy naruszenie, wycenionych zgodnie z ceną rynkową lub 
sugerowaną ceną detaliczną.  

2. Przynajmniej w przypadkach naruszeĔ praw autorskich lub pokrewnych oraz podrabiania 
znaku towarowego kaĪda Strona zapewnia swoim organom sądowym, w cywilnych 
procedurach sądowych, prawo do nakazania sprawcy naruszenia, by wypáaciá posiadaczowi 
praw swoje zyski, które osiągnąá w wyniku naruszenia. Strona moĪe domniemywaü, Īe zyski 
te stanowią kwotĊ odszkodowania, o której mowa w ust. 1. 

3. Przynajmniej w odniesieniu do naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych 
chroniących dzieáa, nagrania dĨwiĊkowe i wykonania, a takĪe w przypadku podrabiania 
znaków towarowych, kaĪda Strona ustanawia lub utrzymuje w mocy system przewidujący co 
najmniej jeden z nastĊpujących elementów: 

a) z góry ustalone odszkodowanie; lub  

b) zaáoĪenia6 w celu ustalenia kwoty odszkodowania wystarczającej do zadoĞüuczynienia 
posiadaczowi praw za szkodĊ spowodowaną naruszeniem; lub  

c) dodatkowe odszkodowanie, przynajmniej w odniesieniu do prawa autorskiego. 

4. W sytuacji gdy Strona zapewnia Ğrodek zaradczy, o którym mowa w ust. 3 lit. a), lub 
zaáoĪenia, o których mowa w ust. 3 lit. b), Strona ta zapewnia swoim organom sądowym albo 
posiadaczowi praw prawo do wyboru takiego Ğrodka lub takich zaáoĪeĔ jako alternatywy 
wobec Ğrodków, o których mowa w ust. 1 i 2.  

5. KaĪda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do nakazania, w stosownych 
przypadkach, na zakoĔczenie cywilnych procedur sądowych dotyczących naruszenia co 
najmniej prawa autorskiego lub praw pokrewnych, lub znaków towarowych, by strona 

                                                 
6 ZaáoĪenia, o których mowa w ust. 3 lit. b), mogą obejmowaü zaáoĪenie, Īe kwotĊ odszkodowania stanowi: (i) iloĞü 

towarów stanowiących naruszenie przedmiotowych praw wáasnoĞci intelektualnej w rzeczywistoĞci przypisanych 
osobom trzecim, pomnoĪona przez kwotĊ zysku na jednostkĊ towarów, które byáyby sprzedane przez posiadacza 
praw, gdyby nie doszáo do naruszenia; lub (ii) stosowna opáata licencyjna; lub (iii) kwota ryczaátowa ustalona w 
oparciu o takie elementy jak co najmniej kwota opáat licencyjnych lub honorariów, które byáyby naleĪne, gdyby 
sprawca naruszenia poprosiá o zezwolenie w związku z przedmiotowym prawem wáasnoĞci intelektualnej. 
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przegrywająca wypáaciáa stronie wygrywającej kwotĊ kosztów lub opáat sądowych oraz 
stosownych honorariów adwokackich, lub wszelkich innych wydatków przewidzianych w 
prawodawstwie danej Strony. 

Artykuá 10: Inne Ğrodki zaradcze 

1. Przynajmniej w odniesieniu do pirackich towarów chronionych prawem autorskim i towarów 
oznaczonych podrobionym znakiem towarowym kaĪda Strona zapewnia swoim organom 
sądowym, w cywilnych procedurach sądowych, na wniosek posiadacza praw, prawo do 
nakazania zniszczenia towarów stanowiących naruszenie, poza wyjątkowymi 
okolicznoĞciami, bez jakiegokolwiek odszkodowania.  

2. Ponadto kaĪda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do nakazania, aby materiaáy 
i narzĊdzia, których gáównym przeznaczeniem byáo wytwarzanie lub tworzenie towarów 
stanowiących naruszenie, zostaáy niezwáocznie i bez jakiegokolwiek odszkodowania 
zniszczone lub usuniĊte z obrotu handlowego w sposób, który zminimalizuje ryzyko dalszych 
naruszeĔ.  

3. Strona moĪe zapewniü stosowanie Ğrodków zaradczych opisanych w niniejszym artykule na 
koszt sprawcy naruszenia. 

Artykuá 11: Informacje o naruszeniu 

Bez uszczerbku dla prawodawstwa Strony dotyczącego przywilejów, ochrony poufnoĞci Ĩródeá 
informacji lub przetwarzania danych osobowych, kaĪda Strona zapewnia swoim organom sądowym, w 
cywilnych procedurach sądowych dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci 
intelektualnej, prawo do nakazania sprawcy naruszenia lub domniemanemu sprawcy naruszenia, na 
uzasadniony wniosek posiadacza praw, by przekazaá posiadaczowi praw lub organom sądowym, 
przynajmniej dla celów zgromadzenia dowodów, stosowne informacje, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, bĊdące w posiadaniu lub pod kontrolą sprawcy 
naruszenia lub domniemanego sprawcy naruszenia. Informacje takie mogą obejmowaü informacje 
dotyczące dowolnej osoby zaangaĪowanej w jakikolwiek aspekt naruszenia lub domniemanego 
naruszenia oraz dotyczące Ğrodków produkcji lub kanaáów dystrybucji towarów lub usáug 
stanowiących naruszenie lub domniemane naruszenie, w tym informacje umoĪliwiające identyfikacjĊ 
osób trzecich, co do których istnieje domniemanie, Īe są zaangaĪowane w produkcjĊ i dystrybucjĊ 
takich towarów lub usáug oraz na identyfikacjĊ kanaáów dystrybucji tych towarów lub usáug. 

Artykuá 12: ĝrodki tymczasowe 

1. KaĪda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do zastosowania szybkich i 
skutecznych Ğrodków tymczasowych: 

a) przeciwko stronie lub w stosownych przypadkach stronie trzeciej, nad którą odnoĞny 
organ sądowy sprawuje jurysdykcjĊ, w celu uniemoĪliwienia naruszenia jakiegokolwiek 
prawa wáasnoĞci intelektualnej oraz w szczególnoĞci w celu uniemoĪliwienia 
wprowadzenia do obrotu handlowego towarów, których dotyczy naruszenie prawa 
wáasnoĞci intelektualnej;  
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b) dla zabezpieczenia odpowiednich dowodów w związku z domniemanym naruszeniem. 

2. KaĪda Strona zapewnia swoim organom sądowym prawo do zastosowania Ğrodków 
tymczasowych bez wysáuchania drugiej strony, w stosownych przypadkach, w szczególnoĞci, 
gdy jakakolwiek zwáoka moĪe spowodowaü dla posiadacza praw szkodĊ nie do naprawienia 
lub gdy istnieje wyraĨne ryzyko, Īe dowody zostaną zniszczone. W przypadku postĊpowania 
prowadzonego bez wysáuchania drugiej strony kaĪda Strona zapewnia swoim organom 
sądowym prawo do podejmowania natychmiastowego dziaáania w odpowiedzi na wniosek o 
zastosowanie Ğrodków tymczasowych i do bezzwáocznego podejmowania decyzji. 

3. Przynajmniej w przypadkach naruszeĔ praw autorskich lub pokrewnych oraz podrabiania 
znaku towarowego kaĪda Strona zapewnia swoim organom sądowym, w cywilnych 
procedurach sądowych, prawo do nakazania konfiskaty lub innego rodzaju przejĊcia kontroli 
nad podejrzanymi towarami oraz nad materiaáami i narzĊdziami związanymi z naruszeniem 
oraz, przynajmniej w przypadku podrabiania znaków handlowych, nad dowodami w postaci 
dokumentów, oryginaáów lub kopii, związanych z naruszeniem.  

4. KaĪda Strona zapewnia swoim organom prawo do wymagania od wnioskodawcy, w związku 
ze Ğrodkami tymczasowymi, aby dostarczyá kaĪdy moĪliwy do pozyskania dowód, by 
wspomniane organy mogáy przekonaü siĊ w wystarczającym stopniu, Īe prawo wnioskodawcy 
zostaáo naruszone lub Īe naruszenie takie zagraĪa, a takĪe, aby wniósá kaucjĊ lub dokonaá 
innego równowaĪnego zabezpieczenia wystarczającego dla ochrony pozwanego i 
zapobieĪenia naduĪyciu. Taka kaucja lub równowaĪne zabezpieczenie nie mogą nadmiernie 
zniechĊcaü do korzystania z procedur dotyczących takich Ğrodków tymczasowych. 

5. JeĪeli Ğrodki tymczasowe zostaną uchylone lub wygasną na skutek dziaáania lub zaniedbania 
wnioskodawcy, lub gdy nastĊpnie ustalono, Īe nie miaáo miejsca naruszenie prawa wáasnoĞci 
intelektualnej, organy sądowe mają prawo nakazaü wnioskodawcy, na wniosek pozwanego, 
aby zapáaciá pozwanemu odpowiednie odszkodowanie z tytuáu wszelkich szkód 
spowodowanych przez te Ğrodki.  

SEKCJA 3: ĝRODKI STOSOWANE PRZY KONTROLI GRANICZNEJ78 

Artykuá 13: Zakres Ğrodków stosowanych przy kontroli granicznej9 

Zapewniając skuteczne dochodzenie i egzekwowanie praw wáasnoĞci intelektualnej w sytuacjach 
transgranicznych, w stosownych przypadkach oraz zgodnie z krajowym systemem ochrony praw 
wáasnoĞci intelektualnej, a takĪe bez uszczerbku dla wymogów ustanowionych w porozumieniu 
TRIPS, Strona nie powinna wprowadzaü nieuzasadnionego rozróĪnienia miĊdzy prawami wáasnoĞci 
intelektualnej oraz powinna unikaü tworzenia barier dla handlu prowadzonego zgodnie z prawem. 

                                                 
7 JeĪeli Strona zniosáa praktycznie caáą kontrolĊ przepáywu towarów przez jej granicĊ z inną Stroną, z którą tworzy 

czĊĞü unii celnej, nie bĊdzie miaáa obowiązku stosowania postanowieĔ niniejszej sekcji na tej granicy.  
8 Oczywistym jest, Īe nie ma obowiązku stosowania procedur okreĞlonych w niniejszej sekcji do towarów 

wprowadzonych do obrotu w innym kraju przez posiadacza praw lub za jego zgodą. 
9 Strony uzgadniają, Īe patenty i ochrona informacji nieujawnionych nie wchodzą w zakres niniejszej sekcji. 
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Artykuá 14: Maáe przesyáki i bagaĪ osobisty 

1. KaĪda Strona wáącza w zakres stosowania niniejszej sekcji towary o charakterze handlowym 
wysyáane w maáych paczkach.  

2. Strona moĪe wyáączyü z zakresu stosowania niniejszej sekcji maáe iloĞci towarów o 
charakterze niehandlowym znajdujące siĊ w bagaĪu osobistym podróĪnego. 

Artykuá 15: Przekazywanie informacji przez posiadacza praw  

KaĪda Strona zezwala swoim wáaĞciwym organom na wezwanie posiadacza praw do przekazania 
stosownych informacji w celu pomocy tym organom we wprowadzeniu Ğrodków stosowanych przy 
kontroli granicznej, o których mowa w niniejszej sekcji. Strona moĪe równieĪ zezwoliü posiadaczowi 
praw na przekazanie stosownych informacji wáaĞciwym organom Strony. 

Artykuá 16: ĝrodki stosowane przy kontroli granicznej 

1. KaĪda Strona przyjmuje lub utrzymuje w mocy procedury w odniesieniu do wysyáek 
przywozowych i wywozowych, w ramach których: 

a) organy celne Strony mogą z wáasnej inicjatywy podejmowaü dziaáania w celu 
wstrzymania zwolnienia podejrzanych towarów; oraz  

b) w stosownych przypadkach posiadacz praw moĪe zwróciü siĊ do wáaĞciwych organów o 
wstrzymanie zwolnienia podejrzanych towarów. 

2. W odniesieniu do podejrzanych towarów w tranzycie lub w innych sytuacjach, gdy towary 
znajdują siĊ pod kontrolą organów celnych, Strona moĪe przyjąü lub utrzymaü w mocy 
procedury, w ramach których: 

a) jej organy celne mogą z wáasnej inicjatywy podejmowaü dziaáanie w celu wstrzymania 
zwolnienia podejrzanych towarów lub w celu ich zatrzymania; oraz  

b) w stosownych przypadkach posiadacz praw moĪe zwróciü siĊ do wáaĞciwych organów 
Strony o wstrzymanie zwolnienia lub o zatrzymanie podejrzanych towarów. 

Artykuá 17: Wniosek skáadany przez posiadacza praw  

1. KaĪda Strona zapewnia swoim wáaĞciwym organom prawo do wymagania od posiadacza 
praw, który wnosi o zastosowanie procedur opisanych w art. 16 (ĝrodki stosowane przy 
kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b), by przedstawiá odpowiednie dowody, tak aby 
wáaĞciwe organy mogáy stwierdziü, Īe wedáug prawa Strony zapewniającej procedury na 
pierwszy rzut oka doszáo do naruszenia prawa wáasnoĞci intelektualnej tego posiadacza, oraz 
by przekazaá wystarczające informacje, co do których moĪna w uzasadniony sposób 
przypuszczaü, Īe znajdują siĊ w jego posiadaniu, dziĊki którym podejrzane towary mogą byü 
odpowiednio zidentyfikowane przez wáaĞciwe organy. Wymóg dostarczenia wystarczających 
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informacji nie moĪe nadmiernie zniechĊcaü do korzystania z procedur opisanych w art. 16 
(ĝrodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b).  

2. KaĪda Strona przewiduje moĪliwoĞü skáadania wniosków o wstrzymanie zwolnienia lub o 
zatrzymanie jakichkolwiek podejrzanych towarów10 znajdujących siĊ pod kontrolą organów 
celnych na terytorium Strony. Strona moĪe przewidzieü moĪliwoĞü skáadania takich wniosków 
w odniesieniu do wielu wysyáek. Strona moĪe postanowiü, Īe na wniosek posiadacza praw 
wniosek o wstrzymanie zwolnienia lub o zatrzymanie podejrzanych towarów moĪe mieü 
zastosowanie do wybranych punktów wprowadzenia i wyjĞcia pod kontrolą organów celnych.  

3. KaĪda Strona dopilnowuje, by jej wáaĞciwe organy w rozsądnym terminie informowaáy 
wnioskodawcĊ, czy przyjĊáy wniosek. W przypadku gdy wáaĞciwe organy Strony przyjĊáy 
wniosek, informują równieĪ wnioskodawcĊ o okresie waĪnoĞci wniosku.  

4. Strona moĪe zapewniü swoim wáaĞciwym organom – w przypadku gdy wnioskodawca 
naduĪyá procedur opisanych w art. 16 (ĝrodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) 
i ust. 2 lit. b) lub gdy istnieje uzasadniony powód – prawo do odrzucenia, zawieszenia lub 
uniewaĪnienia wniosku. 

Artykuá 18: Kaucja lub równowaĪne zabezpieczenie 

KaĪda Strona zapewnia swoim wáaĞciwym organom prawo do wymagania od posiadacza praw, który 
wnosi o zastosowanie procedur opisanych w art. 16 (ĝrodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 
lit. b) i ust. 2 lit. b), by wniósá moĪliwą do uiszczenia kaucjĊ lub dokonaá innego równowaĪnego 
zabezpieczenia wystarczającego dla ochrony pozwanego i wáaĞciwych organów oraz zapobieĪenia 
naduĪyciu. KaĪda Strona dopilnowuje, by taka kaucja lub równowaĪne zabezpieczenie nie zniechĊcaáy 
nadmiernie do korzystania z takich procedur. Strona moĪe postanowiü, Īe taka kaucja moĪe przyjąü 
formĊ gwarancji stwierdzającej, Īe jeĞli wáaĞciwe organy ustalą, iĪ towary nie stanowią naruszenia, 
pozwany nie poniesie Īadnej straty ani szkody wynikającej z jakiegokolwiek wstrzymania zwolnienia 
towarów lub ich zatrzymania. Strona moĪe, jedynie w wyjątkowych okolicznoĞciach lub na podstawie 
orzeczenia sądowego, pozwoliü pozwanemu na wejĞcie w posiadanie podejrzanych towarów w zamian 
za wydanie gwarancji lub wniesienie innego zabezpieczenia.  

Artykuá 19: Ustalenie naruszenia 

KaĪda Strona przyjmuje lub utrzymuje w mocy procedury, w ramach których jej wáaĞciwe organy 
mogą stwierdziü w rozsądnym terminie po wszczĊciu procedur opisanych w art. 16 (ĝrodki stosowane 
przy kontroli granicznej), czy podejrzane towary naruszają prawo wáasnoĞci intelektualnej. 

                                                 
10 Wymóg zapewnienia moĪliwoĞci skáadania takich wniosków obowiązuje z zastrzeĪeniem zobowiązaĔ do 

zapewnienia procedur, o których mowa w art. 16 (ĝrodki stosowane przy kontroli granicznej) ust. 1 lit. b) i ust. 2 
lit. b). 
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Artykuá 20: ĝrodki zaradcze 

1. KaĪda Strona zapewnia swoim wáaĞciwym organom prawo do nakazania zniszczenia towarów 
w wyniku ustalenia, o którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia), Īe towary te stanowią 
naruszenie. W przypadkach, w których towary takie nie zostaną zniszczone, kaĪda Strona 
zapewnia, poza wyjątkowymi okolicznoĞciami, usuniĊcie takich towarów z obrotu 
handlowego, tak aby posiadacz praw uniknąá jakiejkolwiek szkody. 

2. W stosunku do towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym zwykáe usuniĊcie 
znaku towarowego umieszczonego na nich bezprawnie nie bĊdzie, poza wyjątkowymi 
przypadkami, wystarczające do tego, aby zezwoliü na dopuszczenie takich towarów do obrotu 
handlowego.  

3. Strona moĪe zapewniü swoim wáaĞciwym organom prawo do naáoĪenia kar administracyjnych 
w wyniku ustalenia, o którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia), tj. Īe towary te stanowią 
naruszenie.  

Artykuá 21: Opáaty 

KaĪda Strona postanawia, Īe Īadna opáata za wniosek, przechowywanie lub zniszczenie, którą ustalą 
wáaĞciwe organy Strony w związku z procedurami opisanymi w niniejszej sekcji, nie moĪe zostaü 
wykorzystana do nadmiernego zniechĊcenia do korzystania z takich procedur. 

Artykuá 22: Ujawnianie informacji 

Bez uszczerbku dla prawodawstwa Strony dotyczącego prywatnoĞci lub poufnoĞci informacji:  

a) Strona moĪe upowaĪniü swoje wáaĞciwe organy do udzielenia posiadaczowi praw 
informacji dotyczących okreĞlonych wysyáek towarów, w tym opisu i iloĞci towarów, 
aby pomóc w wykryciu towarów stanowiących naruszenie; 

b) Strona moĪe upowaĪniü swoje wáaĞciwe organy do udzielenia posiadaczowi praw 
informacji dotyczących towarów, w tym miĊdzy innymi opisu i iloĞci towarów, nazwy i 
adresu nadawcy, importera, eksportera, lub odbiorcy, a takĪe, jeĞli jest znany, kraju 
pochodzenia towarów oraz nazwy i adresu producenta towarów, aby pomóc w ustaleniu, 
o którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia);  

c) jeĪeli Strona nie udzieliáa swoim wáaĞciwym organom upowaĪnienia, o którym mowa w 
lit. b), przynajmniej w przypadku towarów przywoĪonych, kiedy wáaĞciwe organy 
Strony skonfiskowaáy podejrzane towary, lub w innym przypadku dokonaáy ustalenia, o 
którym mowa w art. 19 (Ustalenie naruszenia), Īe towary powodują naruszenie, Strona 
upowaĪnia swoje wáaĞciwe organy do udzielenia posiadaczowi praw, w terminie 
trzydziestu dni11 od dokonania konfiskaty lub ustalenia, informacji dotyczących tych 
towarów, w tym miĊdzy innymi opisu i iloĞci towarów, nazwy i adresu nadawcy, 

                                                 
11 Dla celów niniejszego artykuáu dni oznaczają dni robocze: 
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importera, eksportera, lub odbiorcy, a takĪe, jeĞli jest znany, kraju pochodzenia towarów 
oraz nazwy i adresu producenta towarów.  

SEKCJA 4: DOCHODZENIE I EGZEKWOWANIE PRAW W POSTĉPOWANIU KARNYM 

Artykuá 23: PrzestĊpstwa  

1. KaĪda Strona ustanawia procedury karne i kary, które są stosowane przynajmniej w 
przypadkach umyĞlnego podrabiania znaku towarowego lub piractwa praw autorskich lub 
pokrewnych na skalĊ handlową12. Dla celów niniejszej sekcji dziaáania na skalĊ handlową 
obejmują przynajmniej dziaáania prowadzone jako dziaáalnoĞü handlowa w celu osiągniĊcia 
bezpoĞredniej lub poĞredniej korzyĞci ekonomicznej lub handlowej.  

2. KaĪda Strona ustanawia procedury karne i kary, które bĊdą stosowane w przypadkach 
umyĞlnego przywozu13 i uĪytku krajowego, w obrocie handlowym i na skalĊ handlową, 
etykiet i opakowaĔ14:  

a) które zostaáy opatrzone bez zezwolenia znakiem towarowym identycznym ze znakiem 
towarowym zarejestrowanym na jej terytorium lub niedającym siĊ od niego odróĪniü; 
oraz  

b) które są przeznaczone do uĪytku w obrocie handlowym towarami lub w związku z 
usáugami, które są identyczne z towarami lub usáugami, dla których taki znak towarowy 
zostaá zarejestrowany. 

3. Strona moĪe ustanowiü procedury karne i kary w stosownych przypadkach za nieupowaĪnione 
kopiowanie dzieá kinematograficznych podczas seansu filmowego w obiekcie wyĞwietlającym 
filmy ogólnie otwartym dla publicznoĞci. 

4. W odniesieniu do przestĊpstw okreĞlonych w niniejszym artykule, w odniesieniu do których 
Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta zapewnia w swoim prawodawstwie 
odpowiedzialnoĞü karną za pomocnictwo. 

5. KaĪda Strona przyjmuje niezbĊdne, zgodne z jej zasadami prawnymi Ğrodki w celu 
ustanowienia odpowiedzialnoĞci, która moĪe byü odpowiedzialnoĞcią karną, osób prawnych 
za przestĊpstwa okreĞlone w niniejszym artykule, dla których Strona ustanawia procedury 

                                                 
12 KaĪda Strona traktuje umyĞlny przywóz lub wywóz towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub 

pirackich towarów chronionych prawem autorskim na skalĊ handlową jako bezprawną dziaáalnoĞü podlegającą 
sankcjom karnym na podstawie niniejszego artykuáu. Strona moĪe wywiązaü siĊ ze swojego zobowiązania w 
odniesieniu do przywozu lub wywozu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym lub pirackich 
towarów chronionych prawem autorskim przez uznanie dystrybucji, sprzedaĪy lub oferowania do sprzedaĪy takich 
towarów na skalĊ handlową za bezprawną dziaáalnoĞü podlegającą sankcjom karnym. 

13 Strona moĪe wywiązaü siĊ ze swojego zobowiązania w odniesieniu do przywozu etykiet i opakowaĔ przez Ğrodki 
dotyczące dystrybucji. 

14 Strona moĪe wywiązaü siĊ ze swoich zobowiązaĔ na podstawie niniejszego ustĊpu, zapewniając stosowanie 
procedur karnych i kar w przypadkach usiáowania popeánienia przestĊpstwa związanego ze znakiem towarowym. 
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karne i kary. Taka odpowiedzialnoĞü pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialnoĞci karnej 
osób fizycznych, które dopuĞciáy siĊ przestĊpstwa. 

Artykuá 24: Kary 

Za przestĊpstwa okreĞlone w art. 23 (PrzestĊpstwa) ust. 1, 2 i 4 kaĪda Strona zapewnia kary, które 
obejmują pozbawienie wolnoĞci oraz kary pieniĊĪne15 w wysokoĞci wystarczającej do odstraszenia od 
popeánienia naruszenia w przyszáoĞci, zgodnie z wymiarem kar stosowanych za przestĊpstwa o 
odpowiadającym ciĊĪarze.  

Artykuá 25: Konfiskata, przepadek i zniszczenie 

1. W odniesieniu do przestĊpstw, o których mowa w art. 23 (PrzestĊpstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla 
których Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta zapewnia swoim wáaĞciwym 
organom prawo do wydania nakazu konfiskaty towarów, co do których istnieje podejrzenie, Īe 
są towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym lub pirackimi towarami 
chronionymi prawem autorskim, wszelkich związanych z nimi materiaáów i narzĊdzi 
wykorzystywanych do popeánienia domniemanego przestĊpstwa, dokumentacji odnoszącej siĊ 
do domniemanego przestĊpstwa oraz majątku pochodzącego z domniemanej dziaáalnoĞci 
naruszającej prawo lub uzyskanego poĞrednio lub bezpoĞrednio w jej wyniku.  

2. JeĞli Strona wymaga identyfikacji artykuáów podlegających konfiskacie przed wydaniem 
nakazu, o którym mowa w ustĊpie 1, Strona ta nie wymaga opisu artykuáów, który byáby 
bardziej szczegóáowy niĪ niezbĊdny do ich identyfikacji w celu konfiskaty.  

3. W odniesieniu do przestĊpstw, o których mowa w art. 23 (PrzestĊpstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla 
których Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta zapewnia swoim wáaĞciwym 
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 zostaną zniszczone, 
wáaĞciwe organy zapewniają, poza wyjątkowymi okolicznoĞciami, usuniĊcie takich towarów z 
obrotu handlowego w taki sposób, aby uniknąü wyrządzenia jakiejkolwiek szkody 
posiadaczowi praw. KaĪda Strona dopilnowuje, aby przepadek lub zniszczenie takich towarów 
odbyáo siĊ bez jakiejkolwiek rekompensaty na rzecz sprawcy naruszenia. 

4. W odniesieniu do przestĊpstw, o których mowa w art. 23 (PrzestĊpstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla 
których Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta zapewnia swoim wáaĞciwym 
organom prawo do wydania orzeczenia przepadku lub nakazu zniszczenia materiaáów i 
narzĊdzi wykorzystywanych gáównie do wytwarzania towarów oznaczonych podrobionym 
znakiem towarowym lub pirackich towarów chronionych prawem autorskim oraz, 
przynajmniej w przypadku powaĪnych przestĊpstw, majątku pochodzącego z dziaáalnoĞci 
naruszającej prawo lub uzyskanego poĞrednio lub bezpoĞrednio w jej wyniku. KaĪda Strona 
dopilnowuje, aby przepadek lub zniszczenie takich materiaáów, narzĊdzi lub majątku odbyáo 
siĊ bez jakiejkolwiek rekompensaty na rzecz sprawcy naruszenia. 

                                                 
15 Oczywistym jest, Īe Strona nie ma obowiązku zapewnienia równolegle moĪliwoĞci uwiĊzienia i kar pieniĊĪnych. 
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5. W odniesieniu do przestĊpstw okreĞlonych w art. 23 (PrzestĊpstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla których 
Strona ustanawia procedury karne i kary, Strona ta moĪe zapewniü swoim wáaĞciwym 
organom sądowym prawo do wydania nakazu:  

a) konfiskaty majątku, którego wartoĞü odpowiada wartoĞci majątku pochodzącego z 
domniemanej dziaáalnoĞci naruszającej prawo lub uzyskanego poĞrednio lub 
bezpoĞrednio w jej wyniku; oraz 

b) przepadku majątku, którego wartoĞü odpowiada wartoĞci majątku pochodzącego z 
dziaáalnoĞci naruszającej prawo lub uzyskanego poĞrednio lub bezpoĞrednio w jej 
wyniku. 

Artykuá 26: Dochodzenie i egzekwowanie praw w postĊpowaniu karnym z urzĊdu 

KaĪda Strona zapewnia swoim wáaĞciwym organom, w stosownych przypadkach, moĪliwoĞü dziaáania 
z wáasnej inicjatywy, by rozpocząü dochodzenie lub dziaáanie prawne w odniesieniu do przestĊpstw 
okreĞlonych w art. 23 (PrzestĊpstwa) ust. 1, 2, 3 i 4, dla których Strona ustanawia procedury karne i 
kary. 

SEKCJA 5: DOCHODZENIE I EGZEKWOWANIE PRAW WàASNOĝCI INTELEKTUALNEJ W 
ĝRODOWISKU CYFROWYM 

Artykuá 27: Dochodzenie i egzekwowanie w Ğrodowisku cyfrowym 

1. KaĪda Strona zapewnia w swoim prawodawstwie, w stopniu okreĞlonym w sekcjach 2 
(Dochodzenie i egzekwowanie praw w postĊpowaniu cywilnym) i 4 (Dochodzenie i 
egzekwowanie praw w postĊpowaniu karnym) dostĊpnoĞü procedur dochodzenia i 
egzekwowania, tak aby umoĪliwiü skuteczne dziaáania przeciwko naruszaniu praw wáasnoĞci 
intelektualnej, które odbywa siĊ w Ğrodowisku cyfrowym, w tym doraĨne Ğrodki 
zapobiegające naruszeniom i Ğrodki odstraszające od dalszych naruszeĔ.  

2. W odniesieniu do ust. 1 procedury dochodzenia i egzekwowania kaĪdej Strony stosuje siĊ do 
naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych za poĞrednictwem sieci cyfrowych, które 
moĪe obejmowaü bezprawne wykorzystanie Ğrodków powszechnego rozpowszechniania w 
celu dokonania naruszenia. Procedury są stosowane w sposób, który pozwala uniknąü 
tworzenia barier dla zgodnej z prawem dziaáalnoĞci, w tym handlu elektronicznego, oraz, 
zgodnie z prawodawstwem Strony, zachowuje podstawowe zasady, takie jak wolnoĞü sáowa, 
sprawiedliwy proces i prywatnoĞü16.  

3. KaĪda Strona dąĪy do wspierania wspólnych wysiáków przedsiĊbiorców na rzecz skutecznego 
zwalczania naruszeĔ praw związanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub 
pokrewnych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodnej z prawem konkurencji oraz, zgodnie z 

                                                 
16 Na przykáad, bez uszczerbku dla prawodawstwa Strony, przyjĊcie lub utrzymanie systemu przewidującego 

ograniczenie odpowiedzialnoĞci dostawców usáug internetowych lub Ğrodków zaradczych skierowanych przeciwko 
nim przy jednoczesnym zachowaniu uzasadnionych interesów podmiotu prawa autorskiego. 
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prawodawstwem Strony, podstawowych zasad, takich jak wolnoĞü sáowa, sprawiedliwy proces 
i prywatnoĞü. 

4. Strona moĪe, zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, zapewniü 
swoim wáaĞciwym organom prawo do wydania dostawcy usáug internetowych nakazu 
niezwáocznego ujawnienia posiadaczowi praw informacji wystarczających do 
zidentyfikowania abonenta, którego konto zostaáo uĪyte do domniemanego naruszenia, jeĞli 
ten posiadacz praw záoĪyá wystarczające pod wzglĊdem prawnym roszczenie dotyczące 
naruszenia praw związanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub pokrewnych i 
informacje te mają sáuĪyü do celów ochrony lub dochodzenia i egzekwowania tych praw. 
Procedury są stosowane w sposób, który pozwala uniknąü tworzenia barier dla zgodnej z 
prawem dziaáalnoĞci, w tym handlu elektronicznego, oraz, zgodnie z prawodawstwem Strony, 
zachowuje podstawowe zasady, takie jak wolnoĞü sáowa, sprawiedliwy proces i prywatnoĞü. 

5. KaĪda Strona zapewnia wáaĞciwą ochronĊ prawną oraz skuteczne Ğrodki ochrony prawnej 
przeciwko obchodzeniu skutecznych Ğrodków technicznych17 stosowanych przez autorów, 
wykonawców lub producentów nagraĔ w związku z wykonywaniem swoich praw, które 
ograniczają podejmowanie wobec ich dzieá, wystĊpów i nagraĔ dziaáaĔ, na które autorzy, 
wykonawcy lub producenci tych nagraĔ nie udzielili zezwolenia lub które nie są prawnie 
dozwolone.  

6. Aby zapewniü wáaĞciwą ochronĊ prawną oraz skuteczne Ğrodki ochrony prawnej, o których 
mowa w ust. 5, kaĪda ze Stron zapewnia wáaĞciwą ochronĊ prawną co najmniej w odniesieniu 
do: 

a) w stopniu okreĞlonym swoim prawodawstwem:  

(i) nieupowaĪnionego obchodzenia skutecznego Ğrodka technicznego dokonanego 
Ğwiadomie lub z duĪym prawdopodobieĔstwem Ğwiadomie; oraz  

(ii) oferowania do publicznej sprzedaĪy urządzenia lub produktu, wáącznie z 
programami komputerowymi, lub usáugi jako metody obchodzenia skutecznego 
Ğrodka technicznego; oraz 

b) produkcji, przywozu lub rozpowszechniania urządzeĔ lub produktów, wáącznie z 
programami komputerowymi, lub Ğwiadczenia usáug, które:  

(i) są gáównie zaprojektowane lub wyprodukowane w celu obchodzenia skutecznego 
Ğrodka technicznego; lub 

                                                 
17 Dla celów niniejszego artykuáu Ğrodki techniczne oznaczają wszelkiego rodzaju technologie, urządzenia lub 

czĊĞci skáadowe, które, przy normalnym funkcjonowaniu, są przeznaczone do powstrzymania lub ograniczenia 
wobec dzieá, wystĊpów i nagraĔ dziaáaĔ, na które autorzy, wykonawcy lub producenci nagraĔ nie udzielili 
zezwolenia, zgodnie z prawodawstwem Strony. Bez uszczerbku dla zakresu praw autorskich lub pokrewnych 
okreĞlonego prawodawstwem Strony Ğrodki techniczne uznaje siĊ za skuteczne, gdy uĪywanie chronionych dzieá, 
wystĊpów i nagraĔ jest kontrolowane przez autorów, wykonawców lub producentów nagraĔ dziĊki stosowaniu 
odpowiedniego procesu kontroli dostĊpu lub ochrony dostĊpu, takiego jak szyfrowanie lub kodowanie, lub 
mechanizm kontroli kopiowania, który speánia cel ochronny. 
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(ii) mają jedynie ograniczony cel handlowy inny niĪ obchodzenie skutecznego Ğrodka 
technicznego18. 

7. W celu ochrony podanych w formie elektronicznej informacji o zarządzaniu prawami19 kaĪda 
ze Stron zapewnia odpowiednią ochronĊ prawną oraz skuteczne Ğrodki ochrony prawnej 
przeciwko kaĪdemu, kto Ğwiadomie i bez zezwolenia dopuszcza siĊ jednego z nastĊpujących 
czynów, wiedząc lub – gdy chodzi o Ğrodki cywilnoprawne – mając uzasadnione podstawy, by 
wiedzieü, Īe czyn ten spowoduje, umoĪliwi, uáatwi lub ukryje naruszenie jakichkolwiek praw 
autorskich lub pokrewnych: 

a) usuwania lub zmiany jakichkolwiek podanych w formie elektronicznej informacji o 
zarządzaniu prawami; �

b) rozpowszechniania, przywozu w celu rozpowszechniania, nadawania, komunikowania 
lub publicznego udostĊpniania artystycznych dzieá, wykonaĔ lub nagraĔ ze 
ĞwiadomoĞcią, Īe podane w formie elektronicznej informacje o zarządzaniu prawami 
zostaáy usuniĊte lub zmienione bez zezwolenia. 

8. Przy zapewnianiu wáaĞciwej ochrony prawnej oraz skutecznych Ğrodków prawnych zgodnie z 
postanowieniami ust. 5 i 7 Strona moĪe przyjąü lub utrzymaü stosowne ograniczenia lub 
wyáączenia Ğrodków wdraĪających postanowienia ust. 5, 6 i 7. Obowiązki okreĞlone w ust. 5, 
6 i 7 nie naruszają przepisów prawa Strony dotyczących praw, ograniczeĔ, wyáączeĔ lub 
Ğrodków obrony przed naruszeniem prawa autorskiego lub praw pokrewnych.  

Rozdziaá III: Praktyki w zakresie dochodzenia i egzekwowania 

Artykuá 28: Wiedza fachowa, informacje i koordynacja krajowa w dziedzinie dochodzenia i 
egzekwowania  

1. KaĪda Strona wspiera rozwój specjalistycznej wiedzy fachowej w ramach swoich wáaĞciwych 
organów odpowiedzialnych za dochodzenie i egzekwowanie praw wáasnoĞci intelektualnej. 

2. KaĪda Strona wspiera gromadzenie i analizĊ danych statystycznych i innych stosownych 
informacji dotyczących naruszeĔ praw wáasnoĞci intelektualnej oraz gromadzenie informacji 
na temat najlepszych praktyk zapobiegania naruszeniom i zwalczania ich.  

                                                 
18 Przy wprowadzaniu w Īycie postanowieĔ ust. 5 i 6 Īadna ze Stron nie ma obowiązku wymagania, by sposób 

zaprojektowania lub dobór czĊĞci i elementów produktów elektroniki uĪytkowej, produktów telekomunikacyjnych 
lub komputerowych zapewniaá odpowiedĨ na konkretny Ğrodek techniczny, o ile produkt ten nie narusza w inny 
sposób Ğrodków Strony wprowadzających w Īycie postanowienia niniejszych ustĊpów. 

19 Dla celów niniejszego artykuáu informacje o zarządzaniu prawami oznaczają: 
a) informacje, które identyfikują dzieáo, wykonanie lub nagranie; autora dzieáa, wykonawcĊ wykonania lub 

producenta nagrania; lub wáaĞciciela jakichkolwiek praw do dzieáa, wykonania lub nagrania;  
b) informacje o warunkach i sposobach korzystania z dzieáa, wykonania lub nagrania; lub 
c) wszelkie numery i kody, poprzez które informacje opisane w lit. a) i b) są wyraĪane;� �

jeĞli którakolwiek z tych informacji doáączona jest do egzemplarza dzieáa, wykonania lub nagrania lub wystĊpuje 
w związku z publicznym komunikowaniem lub udostĊpnianiem dzieáa, wykonania lub nagrania. 
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3. KaĪda Strona, w stosownych przypadkach, wspiera wewnĊtrzną koordynacjĊ i uáatwia 
wspólne dziaáania swoich wáaĞciwych organów odpowiedzialnych za dochodzenie i 
egzekwowanie praw wáasnoĞci intelektualnej. 

4. KaĪda Strona, w stosownych przypadkach, podejmuje wysiáki, aby wspieraü tworzenie i 
utrzymanie formalnych i nieformalnych mechanizmów, takich jak grupy doradcze, w ramach 
których jej wáaĞciwe organy mogą uzyskiwaü opinie posiadaczy praw i innych odpowiednich 
zainteresowanych stron.  

Artykuá 29: Zarządzanie w sytuacjach transgranicznych  

1. W celu wzmocnienia skutecznoĞci dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej 
w sytuacjach transgranicznych, wáaĞciwe organy Strony mogą:  

a) konsultowaü siĊ z odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz wáaĞciwymi organami 
innych Stron odpowiedzialnymi za dochodzenie i egzekwowanie praw wáasnoĞci 
intelektualnej, aby identyfikowaü powaĪne ryzyko i przeciwdziaáaü mu oraz wspieraü 
dziaáania ograniczające je; oraz  

b) dzieliü siĊ z wáaĞciwymi organami innych Stron informacjami na temat dochodzenia i 
egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej w sytuacjach transgranicznych, w tym 
odpowiednimi informacjami sáuĪącymi lepszej identyfikacji i wybieraniu do inspekcji 
wysyáek podejrzanych o zawieranie towarów stanowiących naruszenie.  

2. JeĞli Strona skonfiskuje towary przywoĪone, które stanowią naruszenie praw wáasnoĞci 
intelektualnej, jej wáaĞciwe organy mogą udzieliü Stronie wywozu informacji niezbĊdnych do 
identyfikacji stron i towarów związanych z wywozem skonfiskowanych towarów. WáaĞciwe 
organy Strony wywozu mogą podjąü dziaáania przeciwko tym stronom i przyszáym wysyákom 
zgodnie z prawodawstwem tej Strony. 

Artykuá 30: PrzejrzystoĞü  

Aby wzmacniaü przejrzystoĞü administrowania systemem dochodzenia i egzekwowania praw 
wáasnoĞci intelektualnej, kaĪda Strona podejmuje odpowiednie Ğrodki, zgodnie ze swoim 
prawodawstwem i polityką, w celu publikacji lub innego udostĊpnienia do publicznej wiadomoĞci 
informacji dotyczących:  

a) dostĊpnych w ramach jej prawodawstwa procedur dochodzenia i egzekwowania praw 
wáasnoĞci intelektualnej, wáaĞciwych organów odpowiedzialnych za to dochodzenie i 
egzekwowanie oraz punktów kontaktowych, w których moĪna uzyskaü pomoc; 

b) odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, prawomocnych orzeczeĔ 
sądowych oraz decyzji administracyjnych ogólnego zastosowania dotyczących 
dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej; oraz  

c) swoich wysiáków zmierzających do zapewnienia skutecznego systemu dochodzenia, 
egzekwowania i ochrony praw wáasnoĞci intelektualnej.  
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Artykuá 31: ĝwiadomoĞü spoáeczna  

KaĪda Strona, w stosownych przypadkach, wspiera przyjmowanie Ğrodków wzmacniających 
ĞwiadomoĞü spoáeczną w zakresie znaczenia poszanowania praw wáasnoĞci intelektualnej oraz 
szkodliwych skutków naruszeĔ praw wáasnoĞci intelektualnej. 

Artykuá 32: Kwestie związane z ochroną Ğrodowiska przy niszczeniu towarów stanowiących naruszenie 

Niszczenie towarów stanowiących naruszenie praw wáasnoĞci intelektualnej odbywa siĊ zgodnie z 
przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi dotyczącymi ochrony Ğrodowiska Strony, na terytorium 
której niszczenie to ma miejsce. 
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Rozdziaá IV 

WSPÓàPRACA MIĉDZYNARODOWA 

Artykuá 33: Wspóápraca miĊdzynarodowa  

1. KaĪda Strona uznaje, Īe wspóápraca miĊdzynarodowa ma kluczowe znaczenie we wdraĪaniu 
skutecznej ochrony praw wáasnoĞci intelektualnej i Īe naleĪy ją wspieraü bez wzglĊdu na 
pochodzenie towarów stanowiących naruszenie praw wáasnoĞci intelektualnej czy siedzibĊ lub 
narodowoĞü posiadacza praw.  

2. Aby walczyü z naruszaniem praw wáasnoĞci intelektualnej, w szczególnoĞci podrabianiem 
znaku towarowego i piractwem praw autorskich lub pokrewnych, Strony wspierają 
wspóápracĊ, w stosownych przypadkach, swoich wáaĞciwych organów odpowiedzialnych za 
dochodzenie i egzekwowanie praw wáasnoĞci intelektualnej. Wspóápraca taka obejmowaü 
moĪe wspóápracĊ w dziedzinie dochodzenia i egzekwowania prawa w odniesieniu do 
dochodzenia i egzekwowania prawa w postĊpowaniu karnym oraz Ğrodków stosowanych przy 
kontroli granicznej objĊtych niniejszą Umową.  

3. Wspóápraca na podstawie niniejszego rozdziaáu odbywa siĊ zgodnie z odpowiednimi 
umowami miĊdzynarodowymi i z zastrzeĪeniem przepisów, polityk, alokacji zasobów oraz 
priorytetów w dziedzinie egzekwowania prawa kaĪdej ze Stron. 

Artykuá 34: Wymiana informacji  

Nie naruszając postanowieĔ art. 29 (Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach transgranicznych), kaĪda ze 
Stron podejmuje wysiáki w celu wymiany z innymi Stronami:  

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

b) informacji na temat Ğrodków ustawodawczych i wykonawczych dotyczących ochrony, 
dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej; oraz  

c) innych odpowiednich informacji, zgodnie z wzajemnymi uzgodnieniami.  

Artykuá 35: Budowanie zdolnoĞci i pomoc techniczna  

1. KaĪda Strona podejmuje wysiáki, aby, na wniosek oraz na wzajemnie uzgodnionych 
warunkach i w uzgodniony sposób, udzieliü pomocy w budowaniu zdolnoĞci oraz pomocy 
technicznej w celu poprawy dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci intelektualnej 
innym Stronom niniejszej Umowy oraz, w stosownych przypadkach, jej potencjalnym 
Stronom. Budowanie zdolnoĞci i pomoc techniczna mogą obejmowaü nastĊpujące obszary: 

a) wzmacnianie ĞwiadomoĞci spoáecznej w zakresie praw wáasnoĞci intelektualnej; 
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b) opracowywanie i wdraĪanie prawodawstwa krajowego związanego z dochodzeniem 
i egzekwowaniem praw wáasnoĞci intelektualnej; 

c) szkolenie urzĊdników w zakresie dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci 
intelektualnej; oraz 

d) skoordynowane operacje na szczeblu regionalnym i wielostronnym. 

2. KaĪda Strona podejmuje starania mające na celu bliską wspóápracĊ z innymi Stronami oraz, w 
stosownych przypadkach, podmiotami niebĊdącymi Stronami niniejszej Umowy w celu 
wdroĪenia postanowieĔ ust. 1. 

3. Strona moĪe podjąü dziaáania opisane w niniejszym artykule we wspóápracy z odpowiednimi 
organizacjami sektora prywatnego lub organizacjami miĊdzynarodowymi. KaĪda Strona stara 
siĊ unikaü niepotrzebnego powielania dziaáaniami opisanymi w niniejszym artykule innych 
dziaáaĔ z zakresu wspóápracy miĊdzynarodowej. 

Rozdziaá V  

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE 

Artykuá 36: Komitet ds. ACTA  

1. Strony powoáują niniejszym Komitet ds. ACTA. KaĪda Strona jest reprezentowana w 
Komitecie. 

2. Komitet: 

a) dokonuje przeglądu wdroĪenia i funkcjonowania niniejszej Umowy; 

b) rozwaĪa kwestie związane z rozwojem niniejszej Umowy;  

c) rozwaĪa wszelkie proponowane zmiany niniejszej Umowy zgodnie z art. 42 (Zmiany); 

d) decyduje, zgodnie z art. 43 (Przystąpienie) ust. 2, o warunkach przystąpienia do 
niniejszej Umowy przez jakiegokolwiek czáonka WTO; oraz  

e) rozwaĪa wszelkie inne kwestie, które mogą mieü wpáyw na wdroĪenie i funkcjonowanie 
niniejszej Umowy. 

3. Komitet moĪe podejmowaü decyzje dotyczące: 

a) powoáania komitetów lub grup roboczych ad hoc wspomagających Komitet w 
wykonywaniu jego obowiązków na podstawie ust. 2 lub wspierających potencjalną 
StronĊ, na jej wniosek, w przystąpieniu do niniejszej Umowy zgodnie z art. 43 
(Przystąpienie); 

b) zasiĊgania rady pozarządowych osób lub grup;  
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c) udzielania zaleceĔ w odniesieniu do wdraĪania i funkcjonowania niniejszej Umowy, 
wáącznie z zatwierdzaniem związanych z nimi wytycznych dotyczących najlepszych 
praktyk;  

d) wymiany informacji i najlepszych praktyk ze stronami trzecimi w odniesieniu do 
ograniczania naruszeĔ praw wáasnoĞci intelektualnej, wáącznie z technikami 
identyfikacji i monitorowania piractwa i podrabiania; oraz  

e) podejmowania innych dziaáaĔ związanych z wypeánianiem swoich funkcji. 

4. Wszystkie decyzje Komitetu podejmowane są w drodze konsensusu, chyba Īe Komitet w 
drodze konsensusu postanowi inaczej. Przyjmuje siĊ, Īe Komitet podjąá decyzjĊ w sprawie 
przedáoĪonej mu do rozpatrzenia w drodze konsensusu, jeĪeli Īadna ze Stron obecnych na 
posiedzeniu, na którym podejmowana jest decyzja, nie sprzeciwi siĊ formalnie proponowanej 
decyzji. JĊzykiem roboczym Komitetu jest jĊzyk angielski i dokumentacja towarzysząca jego 
pracom jest w jĊzyku angielskim. 

5. Komitet przyjmuje swój regulamin w rozsądnym okresie czasu po wejĞciu w Īycie niniejszej 
Umowy i zaprasza Sygnatariuszy niebĊdących Stronami niniejszej Umowy do uczestnictwa w 
obradach dotyczących tego regulaminu. Regulamin: 

a) obejmuje takie kwestie, jak przewodniczenie oraz bycie gospodarzem posiedzeĔ, 
wykonywanie obowiązków organizacyjnych związanych z niniejszą Umową i jej 
funkcjonowaniem; oraz 

b) moĪe równieĪ obejmowaü takie kwestie, jak przyznawanie statusu obserwatora oraz inne 
kwestie, które Komitet uzna za niezbĊdne do swojego prawidáowego funkcjonowania. 

6. Komitet moĪe zmieniü swój regulamin.  

7. NiezaleĪnie od postanowieĔ ust. 4 w okresie piĊciu lat od wejĞcia w Īycie niniejszej Umowy 
decyzje Komitetu w sprawie przyjĊcia lub zmian regulaminu podejmowane są w drodze 
konsensusu Stron i Sygnatariuszy niebĊdących Stronami niniejszej Umowy. 

8. Po okresie okreĞlonym w ust. 7 Komitet moĪe przyjmowaü lub zmieniaü regulamin w drodze 
konsensusu Stron niniejszej Umowy.  

9. NiezaleĪnie od postanowieĔ ust. 8 Komitet moĪe zdecydowaü, Īe przyjĊcie lub zmiana 
okreĞlonej zasady lub procedury regulaminu wymaga konsensusu Stron i Sygnatariuszy 
niebĊdących Stronami niniejszej Umowy.  

10. Komitet zbiera siĊ co najmniej raz w roku, o ile Komitet nie zdecyduje inaczej. Pierwsze 
posiedzenie Komitetu odbywa siĊ w rozsądnym okresie czasu po wejĞciu w Īycie niniejszej 
Umowy. 

11. Dla wiĊkszej pewnoĞci – Komitet nie kontroluje ani nie nadzoruje krajowych lub 
miĊdzynarodowych dochodzeĔ dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw lub 
postĊpowaĔ karnych dotyczących okreĞlonych spraw z dziedziny wáasnoĞci intelektualnej. 
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12. Komitet stara siĊ unikaü niepotrzebnego powielania swoimi dziaáaniami innych 
miĊdzynarodowych wysiáków z zakresu dochodzenia i egzekwowania praw wáasnoĞci 
intelektualnej. 

Artykuá 37: Punkty kontaktowe 

1. KaĪda Strona wyznacza punkt kontaktowy w celu uáatwienia komunikacji miĊdzy Stronami 
we wszelkich kwestiach objĊtych niniejszą Umową.  

2. Na wniosek innej Strony punkt kontaktowy Strony wskazuje odpowiednie biuro lub 
urzĊdnika, do którego moĪe zostaü skierowane zapytanie wnioskującej Strony oraz, gdy to 
konieczne, udziela pomocy w uáatwieniu komunikacji miĊdzy tym biurem lub urzĊdnikiem a 
wnioskującą Stroną. 

Artykuá 38: Konsultacje 

1. Strona moĪe wystąpiü z pisemnym wnioskiem o konsultacje z inną Stroną na temat 
jakiejkolwiek kwestii mającej wpáyw na wdraĪanie niniejszej Umowy. Strona, do której 
wniosek zostaá skierowany, rozwaĪa go w sposób przychylny, udziela odpowiedzi i daje 
odpowiednią moĪliwoĞü konsultacji.  

2. Konsultacje, wáącznie z okreĞlonymi stanowiskami biorących w nich udziaá Stron, są poufne i 
pozostają bez uszczerbku dla praw lub stanowisk Stron w jakimkolwiek innym postĊpowaniu, 
w tym postĊpowaniu pod auspicjami Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących 
rozstrzyganie sporów zawartego w zaáączniku 2 do Porozumienia ustanawiającego ĝwiatową 
OrganizacjĊ Handlu. 

3. Strony biorące udziaá w konsultacjach mogą, za wspólną zgodą, poinformowaü Komitet o 
wynikach konsultacji, o których mowa w niniejszym artykule. 

Rozdziaá VI: Postanowienia koĔcowe 

Artykuá 39: Podpisanie 

Niniejsza Umowa pozostaje otwarta do podpisu dla uczestników jej negocjacji20 oraz wszystkich 
innych czáonków WTO, na których uczestnicy wyraĪą zgodĊ w drodze consensusu, od dnia 31 marca 
2011 r. do 31 marca 2013 r. 

                                                 
20 Australia, Republika Austrii, Królestwo Belgii, Republika Buágarii, Kanada, Republika Cypryjska, Republika 

Czeska, Królestwo Danii, Republika EstoĔska, Unia Europejska, Republika Finlandii, Republika Francuska, 
Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika WĊgierska, Irlandia, Republika Wáoska, Japonia, 
Republika Korei, Republika àotewska, Republika Litewska, Wielkie KsiĊstwo Luksemburga, Republika Malty, 
MeksykaĔskie Stany Zjednoczone, Królestwo MarokaĔskie, Królestwo Niderlandów, Nowa Zelandia, 
Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Singapuru, Republika Sáowacka, Republika 
Sáowenii, Królestwo Hiszpanii, Królestwo Szwecji, Konfederacja Szwajcarska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Póánocnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki. 
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Artykuá 40: WejĞcie w Īycie  

1. Niniejsza Umowa wchodzi w Īycie trzydzieĞci dni po dacie záoĪenia szóstego dokumentu 
ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia, dla Sygnatariuszy, którzy záoĪyli swoje odpowiednie 
dokumenty ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia. 

2. Niniejsza Umowa wchodzi w Īycie dla kaĪdego Sygnatariusza, który skáada swój dokument 
ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia po záoĪeniu szóstego dokumentu ratyfikacji, 
akceptacji lub zatwierdzenia, trzydzieĞci dni po dacie záoĪenia przez takiego Sygnatariusza 
jego dokumentu ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia.  

Artykuá 41: Wystąpienie 

Strona moĪe odstąpiü od niniejszej Umowy na drodze pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu 
záoĪonego Depozytariuszowi. Odstąpienie staje siĊ skuteczne 180 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia przez Depozytariusza.  

Artykuá 42: Zmiany 

1. Strona moĪe zaproponowaü Komitetowi zmiany do niniejszej Umowy. Komitet podejmuje 
decyzjĊ o ewentualnym przedstawieniu proponowanych zmian Stronom do ratyfikacji, 
akceptacji lub zatwierdzenia. 

2. KaĪda zmiana wchodzi w Īycie dziewiĊüdziesiąt dni po dacie záoĪenia przez wszystkie Strony 
ich odpowiednich dokumentów ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzenia Depozytariuszowi.  

Artykuá 43: Przystąpienie  

1. Po upáywie okresu okreĞlonego w art. 39 (Podpisanie) kaĪdy czáonek WTO moĪe záoĪyü 
wniosek o przystąpienie do niniejszej Umowy. 

2. Komitet podejmuje decyzjĊ o warunkach przystąpienia kaĪdego wnioskodawcy. 

3. Niniejsza Umowa wchodzi w Īycie dla kaĪdego wnioskodawcy trzydzieĞci dni po dacie 
záoĪenia jego dokumentu przystąpienia, zgodnie z warunkami przystąpienia, o których mowa 
w ust. 2. 

Artykuá 44: Teksty Umowy 

Niniejsza Umowa zostaáa podpisana w jednym egzemplarzu oryginalnym w jĊzykach angielskim, 
francuskim i hiszpaĔskim, przy czym kaĪdy z tych tekstów jest na równi autentyczny. 

Artykuá 45: Depozytariusz 

Depozytariuszem niniejszej Umowy jest rząd Japonii.  


