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Poprawka 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Warunkiem dobrobytu gospodarczego 
Unii Europejskiej (zwanej dalej „Unią”) są 
kreatywność i ciągłe innowacje. Środki 
służące ich skutecznej ochronie są zatem 
niezbędne dla zapewnienia tego dobrobytu 
również w przyszłości.

(1) Warunkiem dobrobytu i rozwoju 
społecznego, gospodarczego
i kulturalnego Unii Europejskiej (zwanej 
dalej „Unią”) są ochrona i promowanie jej 
dziedzictwa, kreatywności i potencjału 
innowacyjności; należy w związku z tym 
uznać rolę, jaką odgrywają w tym rozwoju 
dostęp do technologii, wiedzy i kultury 
oraz ich transfer, przedsiębiorąc środki 
odpowiadające nowym potrzebom 
społecznym społeczeństwa 
informacyjnego i zgodne w szczególności
z Konwencją UNESCO w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności 
form wyrazu kulturowego z dnia 20 
października 2005 r.

Or. fr

Poprawka 15
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Warunkiem dobrobytu gospodarczego 
Unii Europejskiej (zwanej dalej „Unią”) są 
kreatywność i ciągłe innowacje. Środki 
służące ich skutecznej ochronie są zatem 
niezbędne dla zapewnienia tego dobrobytu 
również w przyszłości.

(1) Warunkiem dobrobytu gospodarczego 
Unii Europejskiej (zwanej dalej „Unią”) są 
kreatywność i ciągłe innowacje. Aby 
zapewnić istnienie tego źródła dobrobytu 
również w przyszłości, konieczne są nie 
tylko środki służące wspieraniu go, ale 
także jego ochronie.

Or. es
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Poprawka 16
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Warunkiem dobrobytu gospodarczego 
Unii Europejskiej (zwanej dalej „Unią”) są 
kreatywność i ciągłe innowacje. Środki 
służące ich skutecznej ochronie są zatem 
niezbędne dla zapewnienia tego dobrobytu 
również w przyszłości.

(1) Warunkiem dobrobytu gospodarczego
i kulturalnego Unii Europejskiej (zwanej 
dalej „Unią”) są kreatywność i ciągłe 
innowacje. Środki służące ich skutecznej 
ochronie oraz zdolność rozwijania lub 
wprowadzania nowych instrumentów 
dostępu do wytworów twórczości są zatem 
niezbędne dla zapewnienia tego dobrobytu 
również w przyszłości.

Or. en

Poprawka 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Prawa własności intelektualnej 
stanowią istotne aktywa gospodarcze, 
dzięki którym wynalazcy i twórcy mogą 
uzyskać godziwe wynagrodzenie za swoją 
pracę, a ich inwestycje w badania i nowe 
pomysły mogą zostać objęte ochroną.

(2) Prawa własności intelektualnej 
powinny jednocześnie gwarantować 
wynalazcom i twórcom godziwe 
wynagrodzenie za ich pracę i ich 
inwestycje w badania i innowacje oraz 
umożliwiać upowszechnianie technologii
i wiedzy, wspierając powszechny dostęp do 
kultury.

Or. fr

Poprawka 18
Maria Badia i Cutchet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Prawa własności intelektualnej 
stanowią istotne aktywa gospodarcze, 
dzięki którym wynalazcy i twórcy mogą 
uzyskać godziwe wynagrodzenie za swoją 
pracę, a ich inwestycje w badania i nowe 
pomysły mogą zostać objęte ochroną.

(2) Prawa własności intelektualnej 
stanowią istotne ramy prawne, dzięki 
którym wynalazcy i twórcy uzyskują
godziwe wynagrodzenie za swoją pracę,
a ich inwestycje w badania i nowe pomysły
są obejmowane ochroną.

Or. es

Poprawka 19
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Prawa własności intelektualnej 
stanowią istotne aktywa gospodarcze, 
dzięki którym wynalazcy i twórcy mogą 
uzyskać godziwe wynagrodzenie za swoją 
pracę, a ich inwestycje w badania i nowe 
pomysły mogą zostać objęte ochroną.

(2) Prawa własności intelektualnej 
stanowią istotne aktywa gospodarcze, 
dzięki którym wynalazcy i twórcy mogą 
uzyskać godziwe wynagrodzenie za swoją 
pracę, a ich inwestycje w badania i nowe 
pomysły mogą zostać objęte ochroną.
Konieczny jest zrównoważony poziom 
ochrony, który umożliwi nowatorom
i twórcom rozwijanie i wynajdowanie 
nowych instrumentów udostępniania 
dzieł, powodując w ten sposób rozwój 
całego rynku i wzrost dochodów za towary
i usługi objęte ochroną prawa własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 20
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Stale rozwijająca się gospodarka 
cyfrowa wpłynęła na skuteczność 
istniejących środków i instrumentów 
ochrony praw własności intelektualnej, 
szczególnie w odniesieniu do treści online. 
Nowe środowisko cyfrowe zmienia także 
stosunek konsumentów i użytkowników 
względem treści i dóbr objętych takimi 
prawami. Jest zatem konieczne 
zapewnienie europejskiemu 
obserwatorium zajmującemu się 
zjawiskiem podrabiania i piractwa 
nowoczesnej infrastruktury
i finansowania umożliwiających mu 
skuteczną realizację jego zadań oraz 
zapewniających instrumenty dostosowane 
do nowego środowiska cyfrowego.

Or. es

Poprawka 21
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rozwijająca się gospodarka cyfrowa 
spowodowała wzrost liczby przypadków 
naruszenia praw własności intelektualnej 
online obejmujących podrabianie, 
bezprawne kopiowanie i piractwo, które 
wywierają poważny wpływ na gospodarkę 
europejską oraz sektor kultury i branże 
twórcze. Niezbędne jest zatem zapewnienie 
europejskiemu obserwatorium 
zajmującemu się zjawiskiem podrabiania
i piractwa niezbędnej infrastruktury
i finansowania umożliwiających 
skuteczną realizację zadań i wsparcie dla 
zwalczania przypadków naruszenia praw 
własności intelektualnej.
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Poprawka 22
Paul Nuttall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Solidne, zharmonizowane
i progresywne podejście do kwestii praw 
własności intelektualnej ma 
fundamentalne znaczenie dla starań
o realizację ambitnych celów strategii 
Europa „2020”.

skreślony

Or. en

Poprawka 23
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Solidne, zharmonizowane
i progresywne podejście do kwestii praw 
własności intelektualnej ma fundamentalne 
znaczenie dla starań o realizację ambitnych 
celów strategii Europa „2020”.

(3) Zharmonizowane na szczeblu 
unijnym, wszechstronne i zrównoważone 
podejście do kwestii praw własności 
intelektualnej, uwzględniające również 
zalecenia Światowej Organizacji Handlu, 
powiązane z nimi ramy prawne, a także 
Konwencję UNESCO z 2005 r. w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności 
form wyrazu kulturowego, ma 
fundamentalne znaczenie dla starań
o realizację ambitnych celów strategii 
Europa „2020” oraz Europejskiej agendy 
cyfrowej.

Or. es
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Poprawka 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Solidne, zharmonizowane
i progresywne podejście do kwestii praw 
własności intelektualnej ma fundamentalne
znaczenie dla starań o realizację 
ambitnych celów strategii Europa „2020”.

(3) Zharmonizowane i progresywne 
podejście do kwestii praw własności 
intelektualnej ma fundamentalne znaczenie 
dla ułatwienia upowszechniania
i transferu technologii, wiedzy i kultury,
z uwzględnieniem zwłaszcza pełnego 
zróżnicowania potrzeb kulturalnych
i społecznych mieszkańców UE i państw 
trzecich.

Or. fr

Poprawka 25
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego jest niezbędny do tego, aby 
było możliwe zwiększenie skuteczności 
ochrony praw własności intelektualnej
w Europie.

Or. fr

Poprawka 26
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zgodnie z obowiązkiem 
przestrzegania obowiązujących ram 
prawnych, a także uwzględniając przyszłe 
reformy i zmiany, należy zapewnić 
poszanowanie prawa obywateli do dostępu 
do kultury i nowych narzędzi twórczych 
oraz rozwoju osobistego, które to 
narzędzia dostarczają nowe technologie 
informacyjne i komunikacyjne.

Or. es

Poprawka 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie nie tylko dla 
gospodarki Unii, ale również dla zdrowia
i bezpieczeństwa unijnych konsumentów. 
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

skreślony

Or. de

Poprawka 28
Paul Nuttall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie nie tylko dla 
gospodarki Unii, ale również dla zdrowia
i bezpieczeństwa unijnych konsumentów. 
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

skreślony

Or. en

Poprawka 29
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie nie tylko dla 
gospodarki Unii, ale również dla zdrowia
i bezpieczeństwa unijnych konsumentów. 
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

(4) Konieczne jest podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego powstrzymania handlu 
podrobionymi produktami, szczególnie 
jeżeli stanowią one zagrożenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa konsumentów w Unii.

Or. en

Poprawka 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń
praw własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie nie tylko dla 
gospodarki Unii, ale również dla zdrowia
i bezpieczeństwa unijnych konsumentów. 
Konieczne jest zatem podjęcie
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

(4) Naruszenia praw własności 
intelektualnej mogą stanowić zagrożenie 
dla gospodarki oraz dla zdrowia
i bezpieczeństwa konsumentów, zarówno
unijnych, jak i z państw trzecich. 
Konieczne jest podjęcie skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska,
z uwzględnieniem interesu ogólnego i bez 
kwestionowania różnorodności form 
wyrazu kulturowego.

Or. fr

Poprawka 31
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie nie tylko dla 
gospodarki Unii, ale również dla zdrowia
i bezpieczeństwa unijnych konsumentów. 
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej oraz dostawy 
towarów, które mogą wyrządzić poważną 
szkodę konsumentom, stanowią 
prawdziwe zagrożenie nie tylko dla 
gospodarki Unii, ale również dla zdrowia
i bezpieczeństwa unijnych konsumentów. 
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

Or. lt

Poprawka 32
László Tőkés
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie nie tylko dla 
gospodarki Unii, ale również dla zdrowia
i bezpieczeństwa unijnych konsumentów. 
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie nie tylko dla 
gospodarki Unii, ale również dla zdrowia
i bezpieczeństwa unijnych konsumentów, 
jak również europejskiej różnorodności 
kulturowej i językowej oraz dziedzictwa
i ich trwałego chronienia i promowania. 
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

Or. en

Poprawka 33
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie nie tylko dla 
gospodarki Unii, ale również dla zdrowia
i bezpieczeństwa unijnych konsumentów. 
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

(4) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej stanowi 
zagrożenie dla gospodarki Unii, dla 
zdrowia i bezpieczeństwa unijnych 
konsumentów oraz dla zachowania 
warunków sprzyjających produkcji 
kulturalnej i twórczej, zapewniających 
uczciwe wynagrodzenie autorów
i sprawiedliwy dostęp do odbiorców. 
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

Or. es



RR\876756PL.doc 13/60 PE472.123v01-00

PL

Poprawka 34
Paul Nuttall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W kontekście ogólnej strategii
w zakresie praw własności intelektualnej, 
przewidzianej w rezolucji Rady z dnia 25 
września 2008 r. w sprawie europejskiego 
globalnego planu dotyczącego walki
z podrabianiem i piractwem, Rada 
zwróciła się do Komisji o uruchomienie 
europejskiego obserwatorium 
zajmującego się zjawiskiem podrabiania
i piractwa (zwanego dalej 
„Obserwatorium’). W odpowiedzi Komisja 
powołała do życia sieć ekspertów z sektora 
publicznego i prywatnego oraz określiła 
jej zadania w komunikacie „Poprawa 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej na rynku wewnętrznym”

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Paul Nuttall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie tym określono, że 
Obserwatorium powinno stać się 
centralnym punktem gromadzenia, 
monitorowania oraz rozpowszechniania 
informacji i danych na temat wszelkich 
naruszeń praw własności intelektualnej.
Powinno być ono wykorzystywane jako 
platforma współpracy między 
przedstawicielami organów krajowych

skreślony
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i zainteresowanych stron, służąca 
wymianie pomysłów i wiedzy 
specjalistycznej na temat najlepszych 
praktyk, opracowywaniu wspólnych 
strategii egzekwowania przepisów oraz 
przedstawianiu zaleceń decydentom 
politycznym. W komunikacie tym 
określono, że Obserwatorium zostanie 
uruchomione przy Komisji i będzie 
zarządzane przez jej służby.

Or. en

Poprawka 36
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie tym określono, że 
Obserwatorium powinno stać się 
centralnym punktem gromadzenia, 
monitorowania oraz rozpowszechniania 
informacji i danych na temat wszelkich 
naruszeń praw własności intelektualnej. 
Powinno być ono wykorzystywane jako 
platforma współpracy między 
przedstawicielami organów krajowych
i zainteresowanych stron, służąca 
wymianie pomysłów i wiedzy 
specjalistycznej na temat najlepszych 
praktyk, opracowywaniu wspólnych 
strategii egzekwowania przepisów oraz 
przedstawianiu zaleceń decydentom 
politycznym. W komunikacie tym 
określono, że Obserwatorium zostanie 
uruchomione przy Komisji i będzie 
zarządzane przez jej służby.

(6) W komunikacie tym określono, że 
Obserwatorium powinno stać się 
centralnym punktem gromadzenia, 
monitorowania oraz rozpowszechniania 
informacji i danych na temat wszelkich 
naruszeń praw własności intelektualnej. 
Powinno być ono wykorzystywane jako 
platforma współpracy między 
przedstawicielami organów krajowych
i zainteresowanych stron, służąca 
wymianie pomysłów i wiedzy 
specjalistycznej na temat najlepszych 
praktyk, opracowywaniu wspólnych 
strategii egzekwowania przepisów, ocenie 
kosztów środków wykonawczych, analizie 
najlepszych praktyk w odniesieniu do 
legalnych ofert online oraz ich wpływu na 
rozmiary piractwa oraz sporządzaniu 
zaleceń politycznych opartych na 
dowodach dla decydentów politycznych.
W komunikacie tym określono, że 
Obserwatorium zostanie uruchomione przy 
Komisji i będzie zarządzane przez jej 
służby.
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Or. en

Poprawka 37
László Tőkés

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W komunikacie tym określono, że 
Obserwatorium powinno stać się 
centralnym punktem gromadzenia, 
monitorowania oraz rozpowszechniania 
informacji i danych na temat wszelkich 
naruszeń praw własności intelektualnej. 
Powinno być ono wykorzystywane jako 
platforma współpracy między 
przedstawicielami organów krajowych
i zainteresowanych stron, służąca 
wymianie pomysłów i wiedzy 
specjalistycznej na temat najlepszych 
praktyk, opracowywaniu wspólnych 
strategii egzekwowania przepisów oraz 
przedstawianiu zaleceń decydentom 
politycznym. W komunikacie tym 
określono, że Obserwatorium zostanie 
uruchomione przy Komisji i będzie 
zarządzane przez jej służby.

(6) W komunikacie tym określono, że 
Obserwatorium powinno stać się 
centralnym punktem gromadzenia, 
monitorowania oraz rozpowszechniania 
informacji i danych na temat wszelkich 
naruszeń praw własności intelektualnej. 
Powinno być ono wykorzystywane jako 
platforma współpracy między 
przedstawicielami organów krajowych 
oraz wszystkich publicznych i prywatnych 
zainteresowanych stron, służąca wymianie 
pomysłów i wiedzy specjalistycznej na 
temat najlepszych praktyk, opracowywaniu 
wspólnych strategii egzekwowania 
przepisów oraz przedstawianiu zaleceń 
decydentom politycznym. W komunikacie 
tym określono, że Obserwatorium zostanie 
uruchomione przy Komisji i będzie 
zarządzane przez jej służby.

Or. en

Poprawka 38
Paul Nuttall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W rezolucji z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie poprawy egzekwowania praw 
własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym, Rada zwróciła się do 

(7) W rezolucji z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie poprawy egzekwowania praw 
własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym, Rada zwróciła się do 
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Komisji, państw członkowskich
i przedstawicieli branży o dostarczanie 
Obserwatorium rzetelnych
i porównywalnych danych dotyczących 
podrabiania i piractwa oraz o wspólne 
opracowanie i uzgodnienie, w kontekście 
tego Obserwatorium, planów gromadzenia 
dalszych informacji. Rada zachęciła 
również Obserwatorium do publikowania 
co roku kompleksowego sprawozdania 
rocznego w sprawie zakresu, skali
i podstawowej charakterystyki zjawisk 
podrabiania i piractwa, a także ich wpływu 
na rynek wewnętrzny. Sprawozdanie to 
powinno być przygotowywane
z wykorzystaniem odpowiednich 
informacji dostarczanych przez organy 
państw członkowskich, Komisję i sektor 
prywatny, w granicach prawa o ochronie 
danych, dotyczących zakresu, skali
i podstawowej charakterystyki zjawisk 
podrabiania i piractwa, a także ich wpływu
na rynek wewnętrzny.

Komisji, państw członkowskich
i przedstawicieli branży o dostarczanie 
Obserwatorium rzetelnych
i porównywalnych danych dotyczących 
podrabiania i piractwa oraz o wspólne 
opracowanie i uzgodnienie, w kontekście 
tego Obserwatorium, planów gromadzenia 
dalszych informacji. Rada zachęciła 
również Obserwatorium do publikowania 
co roku kompleksowego sprawozdania 
rocznego w sprawie zakresu, skali
i podstawowej charakterystyki zjawisk 
podrabiania i piractwa, a także ich wpływu 
na rynek wewnętrzny. Sprawozdanie to nie 
powinno być przygotowywane
z wykorzystaniem odpowiednich 
informacji dostarczanych przez organy 
państw członkowskich, Komisję i sektor 
prywatny, w granicach prawa o ochronie 
danych, dotyczących zakresu, skali
i podstawowej charakterystyki zjawisk 
podrabiania i piractwa, a także ich wpływu 
na rynek wewnętrzny, gdyż stanowiłoby to 
dokuczliwe i niepotrzebne obciążenie
w postaci kosztownej nadmiernej 
biurokracji i powielenia istniejących 
funkcji, na przykład władz lokalnych
i urzędów ds. norm handlowych.

Or. en

Poprawka 39
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W rezolucji z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie poprawy egzekwowania praw 
własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym, Rada zwróciła się do 
Komisji, państw członkowskich
i przedstawicieli branży o dostarczanie 
Obserwatorium rzetelnych

(7) W rezolucji z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie poprawy egzekwowania praw 
własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym, Rada zwróciła się do 
Komisji, państw członkowskich
i przedstawicieli branży o dostarczanie 
Obserwatorium rzetelnych
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i porównywalnych danych dotyczących 
podrabiania i piractwa oraz o wspólne 
opracowanie i uzgodnienie, w kontekście 
tego Obserwatorium, planów gromadzenia 
dalszych informacji. Rada zachęciła 
również Obserwatorium do publikowania 
co roku kompleksowego sprawozdania 
rocznego w sprawie zakresu, skali
i podstawowej charakterystyki zjawisk 
podrabiania i piractwa, a także ich 
wpływu na rynek wewnętrzny. 
Sprawozdanie to powinno być 
przygotowywane z wykorzystaniem 
odpowiednich informacji dostarczanych 
przez organy państw członkowskich, 
Komisję i sektor prywatny, w granicach 
prawa o ochronie danych, dotyczących 
zakresu, skali i podstawowej 
charakterystyki zjawisk podrabiania
i piractwa, a także ich wpływu na rynek 
wewnętrzny.

i porównywalnych danych dotyczących 
przypadków naruszenia praw własności 
intelektualnej oraz o wspólne opracowanie
i uzgodnienie, w kontekście tego 
Obserwatorium, planów gromadzenia 
dalszych informacji. Rada zachęciła 
również Obserwatorium do publikowania 
co roku kompleksowego sprawozdania 
rocznego w sprawie zakresu, skali
i podstawowej charakterystyki przypadków 
naruszenia praw własności intelektualnej,
a także ich wpływu na rynek wewnętrzny. 
Sprawozdanie to powinno być 
przygotowywane z wykorzystaniem 
odpowiednich informacji dostarczanych 
przez organy państw członkowskich, 
Komisję i sektor prywatny, w granicach 
prawa o ochronie danych, dotyczących 
zakresu, skali i podstawowej 
charakterystyki przypadków naruszenia 
praw własności intelektualnej, a także ich 
wpływu na rynek wewnętrzny.

Or. en

Uzasadnienie

Naruszenie prawa własności intelektualnej obejmuje wszystkie przypadki złamania prawa.

Poprawka 40
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W rezolucji z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie poprawy egzekwowania praw 
własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym, Rada zwróciła się do 
Komisji, państw członkowskich
i przedstawicieli branży o dostarczanie 
Obserwatorium rzetelnych
i porównywalnych danych dotyczących 
podrabiania i piractwa oraz o wspólne 

(7) W rezolucji z dnia 1 marca 2010 r.
w sprawie poprawy egzekwowania praw 
własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym, Rada zwróciła się do 
Komisji, państw członkowskich
i przedstawicieli branży o dostarczanie 
Obserwatorium rzetelnych
i porównywalnych danych dotyczących 
podrabiania i piractwa oraz o wspólne 
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opracowanie i uzgodnienie, w kontekście 
tego Obserwatorium, planów gromadzenia 
dalszych informacji. Rada zachęciła 
również Obserwatorium do publikowania 
co roku kompleksowego sprawozdania 
rocznego w sprawie zakresu, skali
i podstawowej charakterystyki zjawisk 
podrabiania i piractwa, a także ich wpływu 
na rynek wewnętrzny. Sprawozdanie to 
powinno być przygotowywane
z wykorzystaniem odpowiednich 
informacji dostarczanych przez organy 
państw członkowskich, Komisję i sektor 
prywatny, w granicach prawa o ochronie 
danych, dotyczących zakresu, skali
i podstawowej charakterystyki zjawisk 
podrabiania i piractwa, a także ich wpływu 
na rynek wewnętrzny.

opracowanie i uzgodnienie, w kontekście 
tego Obserwatorium, planów gromadzenia 
dalszych informacji. Rada zachęciła 
również Obserwatorium do publikowania 
co roku kompleksowego sprawozdania 
rocznego w sprawie zakresu, skali
i podstawowej charakterystyki zjawisk 
podrabiania i piractwa, a także ich wpływu 
na rynek wewnętrzny. Sprawozdanie to 
powinno być przygotowywane po pierwsze
z wykorzystaniem informacji pozyskanych
w ramach szerokich, niezależnych, 
multidyscyplinarnych i wiarygodnych 
badań zleconych i upublicznionych przez 
Obserwatorium oraz po drugie na 
podstawie odpowiednich informacji 
dostarczanych przez organy państw 
członkowskich, Komisję, sektor prywatny 
oraz przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, w granicach prawa
o ochronie danych, dotyczących zakresu, 
skali i podstawowej charakterystyki 
zjawisk podrabiania i piractwa, a także ich 
wpływu na rynek wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 41
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W związku z zakresem zadań 
przypisanych Obserwatorium niezbędne 
jest rozwiązanie, które zapewniałoby 
odpowiednią i stałą infrastrukturę na 
potrzeby realizacji tych zadań.

(11) W związku z zakresem zadań 
przypisanych Obserwatorium niezbędne 
jest rozwiązanie, które zapewniałoby 
odpowiednią i stałą infrastrukturę na 
potrzeby realizacji tych zadań bez 
generowania dodatkowych kosztów.

Or. pl
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Poprawka 42
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W związku z zakresem zadań 
przypisanych Obserwatorium niezbędne 
jest rozwiązanie, które zapewniałoby 
odpowiednią i stałą infrastrukturę na 
potrzeby realizacji tych zadań.

(11) W związku z zakresem zadań 
przypisanych Obserwatorium niezbędne 
jest rozwiązanie, które zapewniałoby 
odpowiednią i stałą infrastrukturę na 
potrzeby realizacji tych zadań, a także 
zasoby niezbędne do ich wykonywania.
Środki należy dostosować do złożonej 
natury misji Obserwatorium, która 
dotyczy obszarów o bardzo różnym 
charakterze i szczególnie wrażliwych pod 
względem wpływu na prawa obywateli.

Or. es

Poprawka 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zadania te powinny obejmować 
wszystkie prawa własności intelektualnej 
regulowane przepisami unijnymi lub 
prawem krajowym poszczególnych państw 
członkowskich, gdyż w wielu przypadkach 
naruszenia dotyczą szeregu praw własności 
intelektualnej. Potrzebne są również
informacje na temat całego zakresu praw 
własności intelektualnej oraz wymiana 
najlepszych praktyk dotyczących tych 
praw, tak by uzyskać pełny obraz sytuacji
oraz umożliwić przygotowanie 
kompleksowych strategii służących 
ograniczeniu naruszeń praw własności 
intelektualnej. W kontekście tych zadań 
kompetencje Urzędu należy zatem 

(14) Zadania te powinny obejmować 
wszystkie prawa własności intelektualnej 
regulowane przepisami unijnymi lub 
prawem krajowym poszczególnych państw 
członkowskich, gdyż w wielu przypadkach 
naruszenia dotyczą szeregu praw własności 
intelektualnej. Potrzebna jest również
wymiana na temat całego zakresu praw 
własności intelektualnej, tak by uzyskać 
pełny obraz sytuacji w państwach 
członkowskich. W kontekście tych zadań 
kompetencje Urzędu należy zatem 
rozszerzyć tak, by obejmowały również 
ochronę patentów, praw autorskich i praw 
pokrewnych, a także oznaczeń 
geograficznych.
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rozszerzyć tak, by obejmowały również 
ochronę patentów, praw autorskich i praw 
pokrewnych, a także oznaczeń 
geograficznych.

Or. de

Poprawka 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obserwatorium, którego posiedzenia 
miałby zwoływać Urząd, powinno stać się 
ważnym ośrodkiem eksperckim w zakresie 
informacji i danych dotyczących naruszeń 
praw własności intelektualnej, dzięki 
wykorzystaniu wiedzy fachowej, 
doświadczenia i zasobów Urzędu.

skreślony

Or. de

Poprawka 45
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obserwatorium, którego posiedzenia 
miałby zwoływać Urząd, powinno stać się 
ważnym ośrodkiem eksperckim w zakresie 
informacji i danych dotyczących naruszeń 
praw własności intelektualnej, dzięki 
wykorzystaniu wiedzy fachowej, 
doświadczenia i zasobów Urzędu.

(16) Obserwatorium, którego posiedzenia 
miałby zwoływać Urząd, powinno stać się 
ważnym ośrodkiem eksperckim w zakresie 
informacji i danych dotyczących naruszeń 
praw własności intelektualnej, dzięki 
wykorzystaniu wiedzy fachowej, 
doświadczenia i zasobów Urzędu oraz 
instytutów badawczych państw 
członkowskich.

Or. pl
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Poprawka 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku podrabiania
oraz polepszenia współpracy z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi.

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto podejmować działania 
na rzecz lepszego zrozumienia wartości 
praw własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku 
podrabiania.

Or. de

Poprawka 47
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Urząd powinien stanowić forum (17) Urząd powinien stanowić forum 
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skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku 
podrabiania oraz polepszenia współpracy
z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi.

skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw.
W związku z tym należy uwzględnić wpływ 
digitalizacji i nowych technologii na 
strategie ochrony praw własności 
intelektualnej i na powstawanie dużej 
ilości nowych, niszowych rodzajów 
twórczości, które także należy chronić
w sposób sprawiedliwy i zrównoważony.

Or. es

Poprawka 48
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
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powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku 
podrabiania oraz polepszenia współpracy
z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi.

powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania naruszeniom praw 
własności intelektualnej oraz polepszenia 
współpracy z państwami trzecimi
i organizacjami międzynarodowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Naruszenie prawa własności intelektualnej obejmuje wszystkie przypadki złamania prawa.

Poprawka 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak ocena wpływu 
naruszenia praw własności intelektualnej 
na twórczość i innowacyjność w Unii, 
poszerzenia i pogłębienia wiedzy fachowej 
osób zaangażowanych w ocenę naruszenia 
praw własności intelektualnej dzięki 



PE472.123v01-00 24/60 RR\876756PL.doc

PL

szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku 
podrabiania oraz polepszenia współpracy
z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi.

właściwym szkoleniom, zwiększenia 
wiedzy na temat technik zapobiegania 
zjawisku piractwa oraz polepszenia 
współpracy z państwami trzecimi
i organizacjami międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku podrabiania 
oraz polepszenia współpracy z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi.

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne
współpracujące z ogółem 
zainteresowanych stron, a zwłaszcza
z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, które to forum 
zapewniałoby gromadzenie, analizę
i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej, 
uświadamianie społeczeństwa co do 
skutków naruszeń tych praw oraz co do 
konsekwencji stosowania środków 
przeciwdziałających tym naruszeniom
w dziedzinach gospodarki, badań
i zdrowia, także w krajach rozwijających 
się. Urząd powinien ponadto realizować 
dodatkowe zadania, takie jak działania na 
rzecz lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku podrabiania 
oraz polepszenia współpracy z państwami 
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trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi.

Or. fr

Poprawka 51
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku podrabiania 
oraz polepszenia współpracy z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi.

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku podrabiania 
oraz polepszenia współpracy z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi a także organizacjami 
pozarządowymi specjalizującymi się w tej 
tematyce.

Or. pl

Poprawka 52
Marietje Schaake
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku podrabiania 
oraz polepszenia współpracy z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi.

(17) Urząd powinien stanowić forum 
skupiające organy publiczne i sektor 
prywatny, zapewniające gromadzenie, 
analizę i rozpowszechnianie odpowiednich, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
wartości praw własności intelektualnej 
oraz naruszeń tych praw, rozwijanie 
najlepszych praktyk i strategii w zakresie 
ochrony praw własności intelektualnej,
a także uświadamianie społeczeństwa co 
do skutków naruszeń tych praw. Urząd 
powinien ponadto realizować dodatkowe 
zadania, takie jak działania na rzecz 
lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy fachowej osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej dzięki właściwym 
szkoleniom, zwiększenia wiedzy na temat 
technik zapobiegania zjawisku podrabiania 
oraz polepszenia współpracy z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi. Obserwatorium 
powinno także poddać analizie możliwości 
skutecznego konkurowania
z niedozwolonymi treściami 
udostępnianymi online oraz wpływem 
konkurencji na niedozwolone treści.

Or. en

Poprawka 53
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Urząd powinien ponadto realizować 
dodatkowe zadania, takie jak działania na 
rzecz lepszego zrozumienia wartości praw 
własności intelektualnej, poszerzenia
i pogłębienia wiedzy (fachowej) osób 
zaangażowanych w egzekwowanie praw 
własności intelektualnej (dzięki 
właściwym szkoleniom), zwiększenia 
wiedzy na temat technik zapobiegania 
zjawisku podrabiania oraz polepszenia 
współpracy z państwami trzecimi
i organizacjami międzynarodowymi.

Or. es

Poprawka 54
Paul Nuttall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 
Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże gospodarki w największym stopniu 
dotknięte problemem naruszeń praw 
własności intelektualnej i posiadające 
najwięcej doświadczenia w ich zwalczaniu,
w szczególności przedstawicieli 
podmiotów praw oraz dostawców usług 
internetowych. Należy również zadbać
o właściwą reprezentację konsumentów
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 
Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże gospodarki w największym stopniu 
dotknięte problemem naruszeń praw 
własności intelektualnej i posiadające 
najwięcej doświadczenia w ich zwalczaniu,
w szczególności przedstawicieli 
podmiotów praw oraz dostawców usług 
internetowych. Konsumentów oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa należy wyłączyć
z tego procesu.

Or. en
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Poprawka 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 
Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże gospodarki w największym stopniu 
dotknięte problemem naruszeń praw 
własności intelektualnej i posiadające 
najwięcej doświadczenia w ich 
zwalczaniu, w szczególności 
przedstawicieli podmiotów praw oraz 
dostawców usług internetowych. Należy 
również zadbać o właściwą reprezentację 
konsumentów oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 
Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże gospodarki, grupy społeczne
i sektory kultury, zwłaszcza te, które mogą 
być w największym stopniu dotknięte 
problemem naruszeń praw własności 
intelektualnej, w szczególności 
przedstawicieli podmiotów praw oraz 
dostawców usług internetowych. Należy 
również zadbać o właściwą reprezentację 
małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli 
chodzi o przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, zgodnie z art. 11 Traktatu
o Unii Europejskiej, zwołując posiedzenia 
Obserwatorium, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
podmioty działające na rzecz ochrony 
konsumentów i użytkowników, 
organizacje i stowarzyszenia działające
w dziedzinie ochrony danych, partnerów 
społecznych oraz podmioty kulturalne, 
także o charakterze stowarzyszeń.

Or. fr

Poprawka 56
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 
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Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże gospodarki w największym stopniu 
dotknięte problemem naruszeń praw 
własności intelektualnej i posiadające 
najwięcej doświadczenia w ich zwalczaniu,
w szczególności przedstawicieli 
podmiotów praw oraz dostawców usług
internetowych. Należy również zadbać
o właściwą reprezentację konsumentów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże gospodarki i kultury
w największym stopniu dotknięte 
problemem naruszeń praw własności 
intelektualnej i posiadające najwięcej 
doświadczenia w ich zwalczaniu,
w szczególności przedstawicieli 
podmiotów praw, pośredników
internetowych oraz zainteresowane 
podmioty z sektora kultury i branż 
twórczych. Należy również zadbać
o właściwą reprezentację konsumentów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 57
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 
Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże gospodarki w największym stopniu 
dotknięte problemem naruszeń praw 
własności intelektualnej i posiadające 
najwięcej doświadczenia w ich zwalczaniu,
w szczególności przedstawicieli 
podmiotów praw oraz dostawców usług 
internetowych. Należy również zadbać
o właściwą reprezentację konsumentów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 
Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże w największym stopniu dotknięte 
problemem naruszeń praw własności 
intelektualnej i posiadające najwięcej 
doświadczenia w ich zwalczaniu,
w szczególności przedstawicieli 
podmiotów praw oraz dostawców usług 
internetowych. W tym kontekście należy 
zwrócić szczególną uwagę na te sektory, 
które ze swej natury mają wysoką wartość 
niematerialną, takie jak sektor kultury
i branże twórcze. Należy również zadbać
o właściwą reprezentację konsumentów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
a także twórców i użytkowników usług
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i platform kulturalnych.

Or. es

Poprawka 58
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 
Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże gospodarki w największym stopniu 
dotknięte problemem naruszeń praw 
własności intelektualnej i posiadające 
najwięcej doświadczenia w ich zwalczaniu,
w szczególności przedstawicieli 
podmiotów praw oraz dostawców usług 
internetowych. Należy również zadbać
o właściwą reprezentację konsumentów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

(18) Jeśli chodzi o przedstawicieli sektora 
prywatnego, zwołując posiedzenia 
Obserwatorium w kontekście jego 
działalności, Urząd powinien
w reprezentatywny sposób uwzględniać 
branże gospodarki w największym stopniu 
dotknięte problemem naruszeń praw 
własności intelektualnej i posiadające 
najwięcej doświadczenia w ich zwalczaniu,
w szczególności przedstawicieli 
podmiotów praw oraz dostawców usług 
internetowych. Należy również zadbać
o właściwą reprezentację konsumentów 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
a także przemysłu, władz publicznych
i konsumentów, którzy powinni ściślej 
współpracować w celu zwalczania 
podrabiania i piractwa.

Or. lt

Poprawka 59
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot Przedmiot, zakres i cele

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł obejmuje więcej kwestii niż tylko „Przedmiot”.

Poprawka 60
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem powierza się 
Urzędowi Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (zwanemu dalej 
„Urzędem”) niektóre zadania związane
z ochroną praw własności intelektualnej. 
Realizując te zadania, Urząd regularnie 
zaprasza ekspertów oraz przedstawicieli 
organów publicznych i zainteresowanych 
stron, którzy spotykają się jako 
„europejskie obserwatorium zajmujące się 
zjawiskiem podrabiania i piractwa” (zwane 
dalej „Obserwatorium”).

Niniejszym rozporządzeniem powierza się 
Urzędowi Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (zwanemu dalej 
„Urzędem”) niektóre zadania związane
z ochroną praw własności intelektualnej
w celu uproszczenia i wspierania działań 
władz krajowych, sektora prywatnego
i Komisji Europejskiej. Realizując te 
zadania, Urząd regularnie zaprasza 
ekspertów oraz przedstawicieli organów 
publicznych i zainteresowanych stron, 
którzy spotykają się jako „europejskie 
obserwatorium zajmujące się zjawiskiem 
podrabiania i piractwa” (zwane dalej 
„Obserwatorium”).

Or. en

Uzasadnienie

Władze krajowe, sektor prywatny i Komisja wymagają wsparcia Urzędu w celu zapewnienia 
należytej ochrony praw własności intelektualnej.

Poprawka 61
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Głównym celem działalności Urzędu
w dziedzinie ochrony własności 
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intelektualnej jest wspieranie i ułatwianie 
prowadzenia działań w Unii przez władze 
krajowe, sektor prywatny i inne 
odpowiednie podmioty, aby umożliwić 
lepszą ochronę praw własności 
intelektualnej - zwłaszcza dzięki 
wspieraniu Obserwatorium - szczególnie 
jeśli chodzi o podrabianie znaku 
towarowego i piractwo z naruszeniem 
praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian wprowadzonych w tytule artykułu.

Poprawka 62
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa zrozumienia zakresu i skutków 
naruszeń praw własności intelektualnej 
chronionych prawem Unii Europejskiej lub 
przepisami krajowymi państw 
członkowskich, w tym praw własności 
przemysłowej oraz praw autorskich i praw 
pokrewnych;

a) poprawa zrozumienia zakresu, liczby
i kosztów, jak również skutków naruszeń 
praw własności intelektualnej chronionych 
prawem Unii Europejskiej lub przepisami 
krajowymi państw członkowskich, w tym 
praw własności przemysłowej oraz praw 
autorskich i praw pokrewnych;

Or. fi

Poprawka 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawa zrozumienia zakresu i skutków a) poprawa zrozumienia zakresu i skutków 
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naruszeń praw własności intelektualnej 
chronionych prawem Unii Europejskiej lub 
przepisami krajowymi państw 
członkowskich, w tym praw własności 
przemysłowej oraz praw autorskich i praw 
pokrewnych;

naruszeń oraz skutków stosowania 
środków przeciwdziałających 
naruszeniom praw własności intelektualnej 
chronionych prawem Unii Europejskiej lub 
przepisami krajowymi państw 
członkowskich, w tym praw własności 
przemysłowej oraz praw autorskich i praw 
pokrewnych;

Or. fr

Poprawka 64
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa zrozumienia wartości 
własności intelektualnej;

b) poprawa zrozumienia wartości
i złożoności własności intelektualnej
w erze cyfrowej;

Or. es

Poprawka 65
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa zrozumienia wartości 
własności intelektualnej;

b) poprawa zrozumienia wartości i celu 
własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa zrozumienia wartości 
własności intelektualnej;

b) poprawa zrozumienia wartości 
własności intelektualnej oraz wiedzy na 
temat skutków naruszenia praw własności 
intelektualnej dla twórczości
i innowacyjności w Unii;

Or. en

Poprawka 67
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat wpływu naruszeń prawa 
autorskiego na gospodarkę, wpływy
podatkowe i rynek pracy;

Or. de

Poprawka 68
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat zachowania konsumentów
w internecie w odniesieniu do 
niekomercyjnego wykorzystywania
i rozpowszechniania legalnie nabytych, 
chronionych prawem autorskim dzieł na 
podstawie dobrowolnych i anonimowych 
ankiet;
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Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolne anonimowe ankiety mogą przyczynić się do uzyskania informacji na temat 
zachowania użytkowników, bez konieczności zastosowania systemów śledzenia ruchu
i pochodzenia, które są problematyczne ze względu na ochronę danych.

Poprawka 69
Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uświadamianie obywateli na temat 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej;

d) uświadamianie obywateli na temat 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej oraz rozróżnienia między 
piractwem a wykorzystaniem do celów 
prywatnych;

Or. ro

Poprawka 70
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uświadamianie obywateli na temat 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej;

d) uświadamianie obywateli na temat 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej przy zapewnieniu 
zrównoważonego poszanowania prawa 
obywateli do dostępu do kultury;

Or. es

Poprawka 71
Marco Scurria
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uświadamianie obywateli na temat 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej;

d) uświadamianie obywateli na temat 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej poprzez wspieranie 
kampanii informacyjnych we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. it

Poprawka 72
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) poszerzanie i pogłębianie wiedzy 
fachowej osób zaangażowanych
w egzekwowanie praw własności 
intelektualnej;

e) poszerzanie i pogłębianie wiedzy 
fachowej osób zaangażowanych
w egzekwowanie praw własności 
intelektualnej oraz ich zdolności do 
stawiania czoła nowym wyzwaniom, które 
stwarza era cyfrowa;

Or. es

Poprawka 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat narzędzi technicznych służących do 
zapobiegania zjawiskom podrabiania
i piractwa oraz do ich zwalczania, w tym 
systemów śledzenia ruchu i pochodzenia;

skreślona
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Or. de

Poprawka 74
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat narzędzi technicznych służących do 
zapobiegania zjawiskom podrabiania
i piractwa oraz do ich zwalczania, w tym 
systemów śledzenia ruchu i pochodzenia;

f) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat narzędzi technicznych służących do 
zapobiegania naruszeniom praw własności 
intelektualnej oraz do ich zwalczania,
w tym systemów śledzenia ruchu
i pochodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Naruszenie prawa własności intelektualnej obejmuje wszystkie przypadki złamania prawa.

Poprawka 75
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat narzędzi technicznych służących do 
zapobiegania zjawiskom podrabiania
i piractwa oraz do ich zwalczania, w tym 
systemów śledzenia ruchu i pochodzenia;

f) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat narzędzi technicznych służących do 
zapobiegania zjawiskom podrabiania
i piractwa oraz do ich zwalczania, w tym 
skutków podrabiania i piractwa dla praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 76
Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat narzędzi technicznych służących do 
zapobiegania zjawiskom podrabiania
i piractwa oraz do ich zwalczania, w tym 
systemów śledzenia ruchu i pochodzenia;

f) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat narzędzi technicznych służących do 
zapobiegania zjawiskom podrabiania
i piractwa oraz do ich zwalczania;

Or. de

Poprawka 77
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat narzędzi technicznych służących do 
zapobiegania zjawiskom podrabiania
i piractwa oraz do ich zwalczania, w tym 
systemów śledzenia ruchu i pochodzenia;

f) wspieranie, poszerzanie i pogłębianie 
wiedzy na temat narzędzi technicznych 
służących do zapobiegania zjawiskom 
podrabiania i piractwa oraz do ich 
zwalczania, w tym systemów śledzenia 
ruchu i pochodzenia, a także dalsze ich 
rozwijanie;

Or. fi

Poprawka 78
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) poszerzanie i pogłębianie wiedzy na 
temat istniejących, funkcjonujących 
legalnych modeli biznesowych, które służą 
komercyjnemu lub niekomercyjnemu 
udostępnianiu dzieł chronionych prawem 
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autorskim;

Or. de

Poprawka 79
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) określenie i propagowanie 
najskuteczniejszych strategii w zakresie 
praktyk krajowych i technik wykonywania 
prawa własności intelektualnej, 
pochodzących zarówno z sektora 
publicznego, jak i z sektora prywatnego.

Or. fr

Poprawka 80
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) monitorowanie i sprawozdawczość
w zakresie wpływu legalnej oferty online 
na korzystanie z treści niedozwolonych;

Or. en

Poprawka 81
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) ocena barier utrudniających 
dokończenie tworzenia skutecznego 
jednolitego rynku cyfrowego i zalecenie 
skutecznych działań politycznych w celu 
pokonania takich barier. 

Or. en

Poprawka 82
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) regularnie zwołuje posiedzenia 
Obserwatorium, zgodnie z art. 4;

a) regularnie, a co najmniej raz do roku,
zwołuje posiedzenia Obserwatorium, 
zgodnie z art. 4, i należycie informuje
o jego zwołaniu i wynikach poprzez 
publiczne platformy konsultacyjne;

Or. es

Poprawka 83
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa metodykę gromadzenia, analizy
i rozpowszechniania niezależnych, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
naruszeń praw własności intelektualnej;

b) określa przejrzystą metodykę 
gromadzenia, analizy i rozpowszechniania 
niezależnych, obiektywnych, 
porównywalnych i wiarygodnych danych 
dotyczących naruszeń praw własności 
intelektualnej;

Or. en
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Poprawka 84
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa metodykę gromadzenia, analizy
i rozpowszechniania niezależnych, 
obiektywnych, porównywalnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
naruszeń praw własności intelektualnej;

b) określa metodykę gromadzenia, analizy
i rozpowszechniania niezależnych, 
obiektywnych, porównywalnych, 
treściwych i wiarygodnych danych 
dotyczących naruszeń praw własności 
intelektualnej;

Or. fi

Poprawka 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) gromadzi, analizuje i rozpowszechnia 
odpowiednie, obiektywne, porównywalne
i wiarygodne dane dotyczące naruszeń 
praw własności intelektualnej;

skreślona

Or. de

Poprawka 86
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) gromadzi, analizuje i rozpowszechnia 
odpowiednie, obiektywne, porównywalne

c) regularnie gromadzi, analizuje
i rozpowszechnia odpowiednie, niezależne, 
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i wiarygodne dane dotyczące naruszeń 
praw własności intelektualnej;

obiektywne, porównywalne i wiarygodne 
dane dotyczące naruszeń praw własności 
intelektualnej;

Or. fi

Poprawka 87
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) gromadzi, analizuje i rozpowszechnia 
odpowiednie, obiektywne, porównywalne
i wiarygodne dane dotyczące wartości 
ekonomicznej własności intelektualnej i jej 
wkładu we wzrost gospodarczy, dobrobyt, 
innowacje, kreatywność, różnorodność 
kulturową, tworzenie atrakcyjnych miejsc 
pracy oraz rozwijanie wysokiej jakości 
produktów i usług na terytorium Unii;

d) gromadzi, analizuje i rozpowszechnia 
odpowiednie, obiektywne, porównywalne
i wiarygodne dane dotyczące wartości 
własności intelektualnej i jej wkładu we 
wzrost gospodarczy, dobrobyt, innowacje, 
kreatywność, różnorodność kulturową, 
tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy oraz 
rozwijanie wysokiej jakości produktów
i usług na terytorium Unii;

Or. es

Poprawka 88
László Tőkés

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) gromadzi, analizuje i rozpowszechnia 
odpowiednie, obiektywne, porównywalne
i wiarygodne dane dotyczące wartości 
ekonomicznej własności intelektualnej i jej 
wkładu we wzrost gospodarczy, dobrobyt, 
innowacje, kreatywność, różnorodność 
kulturową, tworzenie atrakcyjnych miejsc 
pracy oraz rozwijanie wysokiej jakości 
produktów i usług na terytorium Unii;

d) gromadzi, analizuje i rozpowszechnia 
odpowiednie, obiektywne, porównywalne
i wiarygodne dane dotyczące wartości 
ekonomicznej własności intelektualnej i jej 
wkładu we wzrost gospodarczy, dobrobyt, 
innowacje, kreatywność, różnorodność 
kulturową i językową, tworzenie 
atrakcyjnych miejsc pracy oraz rozwijanie 
wysokiej jakości produktów i usług na 
terytorium Unii;
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Or. en

Poprawka 89
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przedstawia regularne oceny, jak 
również szczegółowe sprawozdania 
dotyczące poszczególnych branż 
gospodarki, obszarów geograficznych
i rodzajów naruszanych praw własności 
intelektualnej, w których dokonuje oceny 
między innymi skutków naruszeń praw 
własności intelektualnej dla społeczeństwa, 
gospodarki, zdrowia, środowiska
i bezpieczeństwa, a także związku tych 
naruszeń z przestępczością zorganizowaną
i terroryzmem;

e) przedstawia regularne oceny, jak 
również szczegółowe sprawozdania 
dotyczące poszczególnych branż 
gospodarki, obszarów geograficznych
i rodzajów naruszanych praw własności 
intelektualnej, w których dokonuje oceny 
między innymi skutków naruszeń praw 
własności intelektualnej dla społeczeństwa, 
gospodarki, zdrowia, środowiska oraz 
bezpieczeństwa i uwzględnia wyzwania 
stawiane przez nowe technologie 
informacyjne i komunikacyjne przy 
opracowywaniu nowych modeli 
zarządzania tymi prawami;

Or. es

Poprawka 90
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przedstawia regularne oceny, jak 
również szczegółowe sprawozdania 
dotyczące poszczególnych branż 
gospodarki, obszarów geograficznych
i rodzajów naruszanych praw własności 
intelektualnej, w których dokonuje oceny 
między innymi skutków naruszeń praw 
własności intelektualnej dla społeczeństwa, 
gospodarki, zdrowia, środowiska

e) przedstawia regularne oceny, jak 
również szczegółowe sprawozdania 
dotyczące poszczególnych branż 
gospodarki, obszarów geograficznych
i rodzajów naruszanych praw własności 
intelektualnej, w których dokonuje oceny 
między innymi skutków naruszeń praw 
własności intelektualnej dla społeczeństwa, 
gospodarki, zdrowia, środowiska
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i bezpieczeństwa, a także związku tych 
naruszeń z przestępczością zorganizowaną
i terroryzmem;

i bezpieczeństwa, a także związku tych 
naruszeń z przestępczością zorganizowaną;

Or. de

Poprawka 91
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) gromadzi i analizuje informacje 
dotyczące najlepszych praktyk oraz 
rozpowszechnia je wśród przedstawicieli 
biorących udział w posiedzeniach 
Obserwatorium oraz opracowuje strategie
w oparciu o te praktyki;

f) gromadzi i analizuje informacje 
dotyczące najlepszych praktyk oraz 
rozpowszechnia je wśród przedstawicieli 
biorących udział w posiedzeniach 
Obserwatorium oraz właściwych organów 
państw członkowskich i opracowuje 
strategie w oparciu o te praktyki
i rozpowszechnia je;

Or. hu

Poprawka 92
Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przygotowuje sprawozdania i publikacje 
służące uświadomieniu obywatelom Unii 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej oraz organizuje konferencje, 
kampanie informacyjne, w tym kampanie
w internecie, oraz wydarzenia i spotkania 
na szczeblu europejskim
i międzynarodowym;

g) przygotowuje sprawozdania i publikacje 
służące uświadomieniu obywatelom Unii 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej zarówno w odniesieniu do 
wspólnotowego znaku towarowego, jak
i do krajowych znaków towarowych oraz 
organizuje konferencje, kampanie 
informacyjne, w tym kampanie
w internecie, oraz wydarzenia i spotkania 
na szczeblu europejskim
i międzynarodowym;
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Or. ro

Poprawka 93
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przygotowuje sprawozdania i publikacje 
służące uświadomieniu obywatelom Unii 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej oraz organizuje konferencje, 
kampanie informacyjne, w tym kampanie
w internecie, oraz wydarzenia i spotkania 
na szczeblu europejskim
i międzynarodowym;

g) przygotowuje sprawozdania i publikacje 
służące uświadomieniu obywatelom Unii 
skutków naruszeń praw własności 
intelektualnej oraz organizuje konferencje, 
kampanie informacyjne, w tym kampanie
w internecie, oraz wydarzenia i spotkania 
na szczeblu europejskim
i międzynarodowym, podczas których 
rozważa nowe propozycje 
zrównoważonych i elastycznych środków 
ochrony praw własności intelektualnej
w szczególnie wrażliwych obszarach, 
takich jak kultura i branże twórcze,
z poszanowaniem prawa dostępu 
obywateli zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

Or. es

Poprawka 94
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przygotowuje i organizuje szkolenia,
w tym szkolenia online, dla urzędników 
krajowych zaangażowanych w ochronę 
praw własności intelektualnej;

h) przygotowuje i organizuje szkolenia,
w tym szkolenia online, dla organów 
krajowych zaangażowanych w ochronę 
praw własności intelektualnej;

Or. es
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Poprawka 95
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) prowadzi badania nad technikami 
wzorcowymi oraz narzędziami 
technicznymi dla użytkowników 
profesjonalnych, w tym nad systemami 
śledzenia ruchu i pochodzenia, 
ułatwiającymi odróżnienie produktów 
oryginalnych od produktów podrobionych, 
oraz ocenia i promuje takie techniki
i narzędzia;

j) gromadzi informacje, prowadzi badania 
nad technikami wzorcowymi oraz 
narzędziami technicznymi dla 
użytkowników profesjonalnych, w tym nad 
systemami śledzenia ruchu i pochodzenia, 
ułatwiającymi odróżnienie produktów 
oryginalnych od produktów podrobionych, 
oraz ocenia i promuje takie techniki
i narzędzia;

Or. es

Poprawka 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) wspólnie z organami krajowymi 
pracuje nad stworzeniem sieci online 
służącej do wymiany informacji 
związanych z ochroną praw własności 
intelektualnej, w tym ostrzeżeń w czasie 
rzeczywistym oraz informacji na temat 
naruszeń praw własności intelektualnej, 
między administracjami, organami
i organizacjami w państwach 
członkowskich zaangażowanymi
w ochronę praw własności intelektualnej;

skreślona

Or. de
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Poprawka 97
László Tőkés

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) wspólnie z organami krajowymi pracuje 
nad stworzeniem sieci online służącej do 
wymiany informacji związanych z ochroną 
praw własności intelektualnej, w tym 
ostrzeżeń w czasie rzeczywistym oraz 
informacji na temat naruszeń praw 
własności intelektualnej, między 
administracjami, organami i organizacjami
w państwach członkowskich 
zaangażowanymi w ochronę praw 
własności intelektualnej;

k) wspólnie z organami krajowymi pracuje 
nad zharmonizowaniem istniejących 
krajowych baz danych związanych
z ochroną praw własności intelektualnej 
oraz utworzeniem sieci wymiany 
informacji online w tej dziedzinie, w tym 
ostrzeżeń w czasie rzeczywistym oraz 
informacji na temat naruszeń praw 
własności intelektualnej, między 
administracjami, organami i organizacjami
w państwach członkowskich 
zaangażowanymi w ochronę praw 
własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 98
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wzmocnienie współpracy 
administracyjnej na wszystkich szczeblach 
organów wyznaczonych do walki
z piractwem i podrabianiem w państwach 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 99
Maria Badia i Cutchet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) tworzy publicznie dostępną platformę 
online dostarczającą informacje, 
przykłady najlepszych praktyk i narzędzia 
informacyjne do bezpłatnego pobrania 
oraz prezentującą budujące potencjał 
inicjatywy w zakresie licznych środków 
ustawodawczych i nieustawodawczych 
mających za cel zwalczanie naruszeń 
praw intelektualnych;

Or. es

Poprawka 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) opracowuje strategie we współpracy
z centralnymi urzędami zajmującymi się 
ochroną własności przemysłowej
w państwach członkowskich, w tym
z Urzędem Własności Intelektualnej 
Państw Beneluksu, oraz rozwija techniki, 
umiejętności i narzędzia związane
z ochroną praw własności intelektualnej,
w tym programy szkoleń i kampanie 
informacyjne;

l) we współpracy z centralnymi urzędami 
zajmującymi się ochroną własności 
przemysłowej w państwach 
członkowskich, w tym z Urzędem 
Własności Intelektualnej Państw 
Beneluksu, rozwija strategie związane
z ochroną praw własności intelektualnej,
w tym programy szkoleń i kampanie 
informacyjne;

Or. de

Poprawka 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera m)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) opracowuje programy w zakresie 
pomocy technicznej dla państw trzecich, 
jak również opracowuje i realizuje 
specjalne programy szkoleń oraz 
wydarzenia dla urzędników z państw 
trzecich zaangażowanych w ochronę praw 
własności intelektualnej;

skreślona

Or. de

Poprawka 102
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) opracowuje programy w zakresie 
pomocy technicznej dla państw trzecich, 
jak również opracowuje i realizuje 
specjalne programy szkoleń oraz 
wydarzenia dla urzędników z państw 
trzecich zaangażowanych w ochronę praw 
własności intelektualnej;

m) opracowuje programy w zakresie 
pomocy technicznej dla państw trzecich, 
jak również opracowuje i realizuje 
specjalne programy szkoleń oraz 
wydarzenia dla odpowiednich organów
z państw trzecich zaangażowanych
w ochronę praw własności intelektualnej;

Or. es

Poprawka 103
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) opracowuje programy w zakresie 
pomocy technicznej dla państw trzecich, 
jak również opracowuje i realizuje 
specjalne programy szkoleń oraz 
wydarzenia dla urzędników z państw 

m) opracowuje programy w zakresie 
pomocy technicznej i specjalistycznej dla 
państw trzecich oraz propagowania 
dobrych praktyk i ich upowszechniania, 
jak również opracowuje i realizuje 
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trzecich zaangażowanych w ochronę praw 
własności intelektualnej;

specjalne programy szkoleń oraz 
wydarzenia dla urzędników z państw 
trzecich zaangażowanych w ochronę praw 
własności intelektualnej;

Or. hu

Poprawka 104
Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) opracowuje programy w zakresie 
pomocy technicznej dla państw trzecich, 
jak również opracowuje i realizuje 
specjalne programy szkoleń oraz 
wydarzenia dla urzędników z państw 
trzecich zaangażowanych w ochronę praw 
własności intelektualnej;

m) opracowuje programy w zakresie 
pomocy technicznej dla państw trzecich, 
jak również opracowuje i realizuje 
specjalne programy szkoleń oraz 
wydarzenia dla urzędników z państw 
trzecich zaangażowanych w ochronę praw 
własności intelektualnej; współpracuje
z nimi w celu określenia nowych metod 
podrabiania i precyzuje sposoby 
zwalczania takich praktyk;

Or. ro

Poprawka 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera p)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) prowadzi podobne działania niezbędne 
dla realizacji przez Urząd zadań 
określonych w ust. 1.

skreślona

Or. de
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Poprawka 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), Urząd zaprasza przedstawicieli 
administracji publicznych, organów
i organizacji zaangażowanych w ochronę 
praw własności intelektualnej oraz 
przedstawicieli sektora prywatnego.

1. Na posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), Urząd zaprasza przedstawicieli 
administracji publicznych, organów
i organizacji zaangażowanych w ochronę 
praw własności intelektualnej oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych
i przedsiębiorstw prywatnych.

Or. de

Poprawka 107
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), Urząd zaprasza przedstawicieli 
administracji publicznych, organów
i organizacji zaangażowanych w ochronę 
praw własności intelektualnej oraz 
przedstawicieli sektora prywatnego.

Na posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), Urząd zaprasza przedstawicieli 
administracji publicznych, organów
i organizacji państw członkowskich 
zaangażowanych w ochronę praw 
własności intelektualnej oraz 
przedstawicieli sektora prywatnego.

Or. hu

Poprawka 108
Iosif Matula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), Urząd zaprasza przedstawicieli 
administracji publicznych, organów
i organizacji zaangażowanych w ochronę 
praw własności intelektualnej oraz 
przedstawicieli sektora prywatnego.

1. Na posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), Urząd zaprasza przedstawicieli 
administracji publicznych, kręgów 
akademickich, organów i organizacji 
zaangażowanych w ochronę praw 
własności intelektualnej oraz 
przedstawicieli sektora prywatnego.

Or. ro

Poprawka 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedstawiciele sektora prywatnego
biorący udział w posiedzeniach 
Obserwatorium stanowią szeroką
i odpowiednią reprezentację unijnych
i krajowych podmiotów reprezentujących 
różne branże gospodarki, które są
w największym stopniu dotknięte 
problemem naruszeń praw własności 
intelektualnej i posiadają najwięcej 
doświadczenia w ich zwalczaniu.

Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorstw 
prywatnych biorący udział
w posiedzeniach Obserwatorium stanowią 
szeroką i odpowiednią reprezentację.

Or. de

Poprawka 110
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedstawiciele sektora prywatnego 
biorący udział w posiedzeniach 

Przedstawiciele sektora prywatnego 
biorący udział w posiedzeniach 
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Obserwatorium stanowią szeroką
i odpowiednią reprezentację unijnych
i krajowych podmiotów reprezentujących 
różne branże gospodarki, które są
w największym stopniu dotknięte 
problemem naruszeń praw własności 
intelektualnej i posiadają najwięcej 
doświadczenia w ich zwalczaniu.

Obserwatorium stanowią szeroką
i odpowiednią reprezentację unijnych
i krajowych podmiotów reprezentujących 
różne branże, które są w największym 
stopniu dotknięte problemem naruszeń 
praw własności intelektualnej i posiadają 
najwięcej doświadczenia w ich zwalczaniu.

Or. es

Poprawka 111
Paul Nuttall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwie reprezentowane są również
organizacje konsumenckie oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa.

Organizacje konsumenckie oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa są wyłączone
z tych procesów.

Or. en

Poprawka 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwie reprezentowane są również 
organizacje konsumenckie oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa.

Właściwie reprezentowane muszą być
również organizacje konsumenckie oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa.

Or. de

Poprawka 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwie reprezentowane są również 
organizacje konsumenckie oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa.

Właściwie reprezentowane są również 
małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty 
działające na rzecz ochrony konsumentów
i użytkowników, organizacje
i stowarzyszenia działające w dziedzinie 
ochrony danych, partnerzy społeczni oraz 
podmioty kulturalne, także o charakterze 
stowarzyszeń.

Or. fr

Poprawka 114
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwie reprezentowane są również 
organizacje konsumenckie oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa.

Właściwie reprezentowane są również 
organizacje konsumenckie, pośrednicy 
internetowi, zainteresowane podmioty
z sektora kultury i branż twórczych oraz 
małe i średnie przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 115
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwie reprezentowane są również 
organizacje konsumenckie oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa.

Właściwie reprezentowane są również 
organizacje konsumenckie oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa, a także sektor 
kultury i branże twórcze. Należy rozważyć 
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również ewentualny udział tych 
organizacji obywatelskich, które zrzeszają 
użytkowników usług i platform 
rozpowszechniania kultury, a także 
fundacji ochrony dziedzictwa 
kulturowego.

Or. es

Poprawka 116
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urząd zaprasza po jednym krajowym 
przedstawicielu z każdego państwa 
członkowskiego oraz po pięciu 
przedstawicieli z Parlamentu 
Europejskiego i Komisji.

3. Urząd zaprasza po jednym krajowym 
przedstawicielu z każdego państwa 
członkowskiego oraz po pięciu 
przedstawicieli z Parlamentu 
Europejskiego i Komisji. W odniesieniu do 
przedstawicieli Parlamentu 
Europejskiego, którzy mają zostać 
zaproszeni, należy wziąć pod uwagę,
w których komisjach działają, aby 
zapewnić jak największą reprezentację 
tych obszarów, w których prawa własności 
intelektualnej mają szczególne znaczenie, 
jak w przypadku przemysłu, kultury
i zdrowia.

Or. es

Poprawka 117
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), mogą się również odbywać

5. Posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), mogą się również odbywać



PE472.123v01-00 56/60 RR\876756PL.doc

PL

w grupach roboczych w ramach 
Obserwatorium. Do udziału
w posiedzeniach grup roboczych
w charakterze obserwatorów zaprasza się 
maksymalnie dwóch przedstawicieli 
Parlamentu Europejskiego i maksymalnie 
dwóch przedstawicieli Komisji.

w grupach roboczych w ramach
Obserwatorium.

Or. de

Poprawka 118
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), mogą się również odbywać
w grupach roboczych w ramach 
Obserwatorium. Do udziału
w posiedzeniach grup roboczych
w charakterze obserwatorów zaprasza się
maksymalnie dwóch przedstawicieli 
Parlamentu Europejskiego i maksymalnie 
dwóch przedstawicieli Komisji.

5. Posiedzenia, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), mogą się również odbywać
w grupach roboczych w ramach 
Obserwatorium. Do udziału
w posiedzeniach grup roboczych zaprasza 
się maksymalnie dwóch przedstawicieli 
Parlamentu Europejskiego i maksymalnie 
dwóch przedstawicieli Komisji.

Or. es

Poprawka 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów regulujących 
przetwarzanie danych osobowych, 
państwa członkowskie i przedstawiciele 
sektora prywatnego biorący udział
w posiedzeniach Obserwatorium:

Przedstawiciele państw członkowskich 
biorący udział w posiedzeniach 
Obserwatorium:
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Or. de

Poprawka 120
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prowadzą działalność w sposób 
przejrzysty i podają w sposób łatwo 
dostępny wszelkie niezbędne informacje, 
takie jak wyniki wyszukiwania, statystyki
i omawiane orzecznictwo oraz podają do 
wiadomości publicznej szczegółowe 
protokoły z posiedzeń.

Or. en

Poprawka 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dane osobowe nie są przekazywane, 
gromadzone, przetwarzane, 
przechowywane ani wykorzystywane
w inny sposób (również na zlecenie 
Urzędu lub Obserwatorium).

Or. de

Poprawka 122
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Urząd uwzględnia zobowiązania 
spoczywające na państwach 
członkowskich i wymaga od nich 
udzielenia informacji na temat naruszenia 
praw własności intelektualnej i dokłada 
starań, aby uniknąć powielania 
podejmowanych wysiłków.

Or. en

Uzasadnienie

Pragniemy uniknąć powielania wysiłków podejmowanych w zakresie ochrony prawa 
własności intelektualnej.

Poprawka 123
Paul Nuttall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zalecenia dotyczące przyszłej polityki
w obszarze ochrony praw własności 
intelektualnej, w tym sposobów 
zwiększenia skuteczności współpracy 
między państwami członkowskimi.

e) zalecenia dotyczące przyszłej polityki
w obszarze ochrony praw własności 
intelektualnej, w tym sposobów 
usprawnienia stosowania zasady 
pomocniczości wobec państw 
członkowskich oraz pobudzenia 
niezależności, samowystarczalności
i wolnego rynku.

Or. en

Poprawka 124
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zalecenia dotyczące przyszłej polityki
w obszarze ochrony praw własności 
intelektualnej, w tym sposobów 
zwiększenia skuteczności współpracy 
między państwami członkowskimi.

e) uwagi dotyczące ochrony praw 
własności intelektualnej oraz potencjalnej
przyszłej polityki i strategii, w tym 
sposobów zwiększenia skuteczności 
współpracy z państwami członkowskimi
i między nimi, w oparciu o ich własne 
doświadczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Urząd powinien przekazywać państwom członkowskim uwagi, a nie ścisłe zalecenia.

Poprawka 125
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zalecenia dotyczące przyszłej polityki
w obszarze ochrony praw własności 
intelektualnej, w tym sposobów 
zwiększenia skuteczności współpracy 
między państwami członkowskimi.

e) zalecenia dotyczące przyszłej polityki
w obszarze ochrony praw własności 
intelektualnej, w tym sposobów 
zwiększenia skuteczności współpracy 
między państwami członkowskimi
i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami 
stawianymi przez nowe technologie 
informacyjne i komunikacyjne, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych 
obszarów, które ze swej natury mają 
wysoką wartość niematerialną lub 
bezpośredni wpływ na prawa i zdrowie 
obywateli.

Or. es

Poprawka 126
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie to zawiera ocenę 
wyników Urzędu w zakresie wykonania 
niniejszego rozporządzenia,
w szczególności w odniesieniu do jego 
wpływu na ochronę praw własności 
intelektualnej na rynku wewnętrznym.

2. Sprawozdanie to zawiera ocenę 
wyników Urzędu w zakresie wykonania 
niniejszego rozporządzenia,
w szczególności w odniesieniu do jego 
wpływu na ochronę praw własności 
intelektualnej na rynku wewnętrznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem różnych 
obszarów i sektorów, w których prawa 
własności intelektualnej mają 
zastosowanie.

Or. es


