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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Warunkiem dobrobytu gospodarczego Unii Europejskiej są: stała kreatywność, różnorodność 
kulturowa i innowacje, gdyż to one są głównymi siłami napędowymi w rozwijającym się 
społeczeństwie opartym na wiedzy. Ochrona praw własności intelektualnej służy zatem 
również przedsiębiorstwom, nowatorom, konsumentom i tym, którzy zajmują się twórczością 
kulturalną. Jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił wzrost przypadków naruszeń praw 
własności intelektualnej oraz handlu towarami podrobionymi i pirackimi. Zwłaszcza 
rozwijająca się gospodarka cyfrowa spowodowała wzrost przypadków naruszania praw 
własności intelektualnej online obejmujących podrabianie, bezprawne kopiowanie i piractwo, 
które w znacznym stopniu szkodzą gospodarce europejskiej oraz sektorom kultury i branżom 
twórczym.

Aby zachęcić państwa członkowskie do ściślejszej współpracy w zakresie ochrony praw 
własności intelektualnej, Komisja Europejska stworzyła europejskie obserwatorium 
zajmujące się zjawiskiem podrabiania i piractwa, którego pracami zarządza Dyrekcja 
Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług w Komisji Europejskiej (DG MARKT). 
Obserwatorium stanowi forum skupiające organy publiczne i zainteresowane podmioty z 
sektora prywatnego i służy wymianie informacji i doświadczeń oraz propagowaniu 
najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Ponadto 
funkcjonuje ono jako centralna platforma gromadzenia, monitorowania oraz 
rozpowszechniania informacji na temat technicznych narzędzi chroniących przed 
podrabianiem, bezprawnym kopiowaniem i piractwem.

Jednakże pełnienie powierzonych mu zadań i prowadzenie działalności jest dla 
obserwatorium wielkim wyzwaniem, gdyż nie wyposażono go w odpowiednią infrastrukturę, 
by mogło skutecznie funkcjonować. Ustanowienie odpowiednich ram prawnych oraz środków 
gwarantujących egzekwowanie praw własności intelektualnej wymaga lepszego zrozumienia 
istoty naruszeń, w tym ich skutków dla gospodarki i kultury. Obserwatorium, w związku z 
coraz szerszym zasięgiem działalności i liczniejszymi zadaniami, musi zatem zostać włączone 
w operacyjną i racjonalną pod względem kosztów strukturę instytucjonalną, która umożliwi 
mu skuteczną realizację jego zadań i wspieranie zwalczania naruszeń praw własności 
intelektualnej.

Sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia, zgodnie z którym 
Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) zostanie powierzone zadanie 
zarządzania europejskim obserwatorium zajmującym się zjawiskiem podrabiania i piractwa. 
Połączenie obu jednostek umożliwi obserwatorium dostęp do niezbędnego finansowania i 
infrastruktury koniecznej do pełnienia zadań i realizacji działań oraz korzystanie z fachowej 
wiedzy personelu Urzędu. Ponadto sprawozdawczyni uważa, że stworzenie synergii między 
zadaniami obserwatorium a zadaniami realizowanymi już przez Urząd umożliwi skuteczne 
wykorzystanie zasobów finansowych i ludzkich bez dodatkowych kosztów dla budżetu UE. 
Szacuje się, że to połączenie pozwoli zaoszczędzić kwotę ok. 40 000 EUR, gdyż pewne 
koszty pokrywane obecnie z budżetu UE byłyby w przyszłości pokrywane z budżetu UHRW.

Niemniej sprawozdawczyni sądzi, że wniosek w niewystarczającym stopniu odnosi się do 
kulturalnego wymiaru praw własności intelektualnej, a zatem do powiązanych działań i zadań 
obserwatorium, które wspiera różnorodność kulturową i trwałe zachowanie dziedzictwa 
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kulturowego w Europie. Niezwykle istotne jest zatem, by oprócz zainteresowanych 
podmiotów z administracji publicznej i sektora prywatnego w posiedzeniach obserwatorium 
uczestniczyła odpowiednia liczba przedstawicieli kultury i branż twórczych, a mianowicie 
osób zajmujących się twórczością kulturalną.

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że dla europejskich obywateli, przedsiębiorstw i 
administracji publicznej korzystne byłoby stworzenie przez obserwatorium publicznie 
dostępnej platformy online, która dostarczałaby informacje, przykłady najlepszych praktyk i 
narzędzia informacyjne do bezpłatnego pobrania. Mogłaby ona również prezentować 
budujące potencjał inicjatywy w zakresie licznych środków ustawodawczych i 
nieustawodawczych mających za cel zwalczanie naruszeń praw intelektualnych.

Wreszcie sprawozdawczyni jest przekonana, że obserwatorium nie powinno w ramach swojej 
działalności zajmować się przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, gdyż w Urzędzie 
nie ma odpowiedniej infrastruktury, by móc postępować ze szczególnie chronionymi danymi 
dotyczącymi bezpieczeństwa. Ponadto nie ma potrzeby rozszerzania kompetencji Urzędu w 
tej dziedzinie, gdyż istnieją inne organy europejskie, które zajmują się tym zagadnieniami.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rozwijająca się gospodarka cyfrowa 
spowodowała wzrost przypadków 
naruszania praw własności intelektualnej 
online obejmujących podrabianie, 
bezprawne kopiowanie i piractwo, które w 
znacznym stopniu szkodzą gospodarce 
europejskiej oraz sektorom kultury i 
branżom twórczym. Jest zatem konieczne 
zapewnienie europejskiemu 
obserwatorium zajmującemu się 
zjawiskiem podrabiania i piractwa 
niezbędnej infrastruktury i finansowania 
umożliwiających mu skuteczną realizację 
jego zadań i wspieranie zwalczania 
naruszeń praw własności intelektualnej.

Or. en
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Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst zaproponowany 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) Solidne, zharmonizowane i 
progresywne podejście do kwestii praw 
własności intelektualnej ma fundamentalne 
znaczenie dla starań o realizację ambitnych 
celów strategii Europa „2020” oraz 
Europejskiej agendy cyfrowej1.
__________________
1 Komunikat Komisji z dnia 26 sierpnia 
2010 r.: „Europejska agenda cyfrowa” 
(COM(2010)0245/2).

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst zaproponowany 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
oraz dla trwałego zachowania 
europejskiej różnorodności i dziedzictwa 
kulturowego. Konieczne jest zatem 
podjęcie natychmiastowych, 
skoordynowanych i skutecznych działań na 
szczeblu europejskim i międzynarodowym 
w celu skutecznego zwalczania tego 
zjawiska.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
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Tekst zaproponowany 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 oraz zwiększenia wiedzy na 
temat technik zapobiegania zjawisku 
podrabiania i bezprawnego kopiowania.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby móc dostarczać wyczerpujące i 
aktualne informacje dotyczące naruszeń 
praw własności intelektualnej, Urząd 
powinien polepszyć współpracę z 
państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi.

Or. en



PA\876755PL.doc 7/10 PE472.122v01-00

PL

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst zaproponowany 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 i kultury w 
największym stopniu dotknięte problemem 
naruszeń praw własności intelektualnej i 
posiadające najwięcej doświadczenia w ich 
zwalczaniu, w szczególności 
przedstawicieli podmiotów praw,
dostawców usług internetowych oraz 
zainteresowane podmioty z sektorów 
kultury i branż twórczych. Należy również 
zadbać o właściwą reprezentację 
konsumentów oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst zaproponowany 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, 
bezprawnego kopiowania i piractwa oraz 
do ich zwalczania, w tym systemów 
śledzenia ruchu i pochodzenia;

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst zaproponowany 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;

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e)

Tekst zaproponowany 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 i 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j)

Tekst zaproponowany 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;
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k a) (nowa)

Tekst zaproponowany 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. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

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

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en


