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Poprawka 1
Róża Thun Und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp - 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla wspólną odpowiedzialność 
Komisji i państw członkowskich za 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego również w obszarze praw 
własności intelektualnej, zwłaszcza w celu 
umożliwienia twórcom i wynalazcom 
czerpania pełnych korzyści z rynku 
wewnętrznego w erze cyfrowej, 
utrzymania innowacyjności
i zatrudnienia, zwalczania zorganizowanej 
przestępczości transgranicznej oraz 
ochrony konsumentów przed potencjalnie 
niebezpiecznymi towarami podrobionymi;

Or. en

Poprawka 2
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji zmierzające do poprawy 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej i wzywa do zapewnienia 
długoterminowego finansowania 
europejskiego obserwatorium podrabiania
i piractwa;

1. podkreśla potrzebę uniknięcia 
tworzenia nowych podobnych 
biurokratycznych struktur dla zadań, 
którymi mogą zająć się istniejące 
instytucje, i zachęca Komisję, aby
sporządziła sprawozdanie w sprawie 
sposobu najlepszego wykorzystania 
Europolu i istniejących struktur we 
współpracy między organami celnymi
w celu skutecznego zwalczania zjawiska 
podrabiania, aby uniknąć powielania 
wysiłków;

Or. en
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Poprawka 3
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji zmierzające do poprawy 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej i wzywa do zapewnienia 
długoterminowego finansowania 
europejskiego obserwatorium podrabiania
i piractwa;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji zmierzające do poprawy 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej i wzywa do zapewnienia 
długoterminowego finansowania, które 
należy wyasygnować z obecnego budżetu, 
europejskiego obserwatorium podrabiania
i piractwa, które powinno znajdować się
w odnośnej agencji; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby małe i średnie 
przedsiębiorstwa mogły aktywnie 
uczestniczyć w pracach obserwatorium, 
nie tylko poprzez zagwarantowanie im 
wystarczającej liczby miejsc w organach 
doradczych i nadzorczych obserwatorium, 
ale również poprzez zwrot wszystkich 
kosztów, jakie te przedsiębiorstwa ponoszą
w związku z działaniami na rzecz 
obserwatorium;

Or. nl

Poprawka 4
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji zmierzające do poprawy 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej i wzywa do zapewnienia 
długoterminowego finansowania
europejskiego obserwatorium podrabiania
i piractwa; 

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji zmierzające do poprawy 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
długoterminowego finansowania
i zarządzania europejskim obserwatorium 
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podrabiania i piractwa; podkreśla, że 
Parlament Europejski powinien 
nadzorować wszelkie przyszłe zmiany
w zakresie zarządzania i zmiany 
strukturalne w obserwatorium;

Or. en

Poprawka 5
María Muñiz De Urquiza

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji zmierzające do poprawy 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej i wzywa do zapewnienia 
długoterminowego finansowania 
europejskiego obserwatorium podrabiania
i piractwa;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji zmierzające do poprawy 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej i wzywa do zapewnienia 
długoterminowego finansowania 
europejskiego obserwatorium podrabiania;

Or. es

Poprawka 6
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji zmierzające do poprawy 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej i wzywa do zapewnienia 
długoterminowego finansowania 
europejskiego obserwatorium podrabiania
i piractwa;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji zmierzające do poprawy 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej i wzywa do odpowiedniego 
wyposażenia europejskiego 
obserwatorium podrabiania i piractwa
w infrastrukturę i zasoby ludzkie, aby 
umożliwić mu skuteczną realizację jego 
wieloaspektowych zadań, oraz do
zapewnienia jego długoterminowego 
finansowania; 
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Or. el

Poprawka 7
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że podrabianie towarów 
handlowych z jednej strony i piractwo on-
line z drugiej strony to dwa różne 
zjawiska, które należy rozważyć 
oddzielnie;

Or. en

Poprawka 8
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 
w związku z tym wzywa Komisję do 
doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności) 
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania 
podrabianych towarów zagrażających 
zdrowiu konsumentów, szczególnie 
młodych;

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 
w związku z tym wzywa Komisję do 
doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności) 
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania 
towarów naruszających znaki towarowe
i zagrażających zdrowiu konsumentów, 
szczególnie młodych;
(Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie skutkować 
koniecznością wprowadzenia
odpowiednich zmian w całym dokumencie).

Or. en
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Poprawka 9
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 
w związku z tym wzywa Komisję do 
doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności) 
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania 
podrabianych towarów zagrażających 
zdrowiu konsumentów, szczególnie 
młodych;

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 
w związku z tym wzywa Komisję do 
doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności) 
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania
podrabianych towarów zagrażających 
zdrowiu konsumentów, szczególnie 
młodych, przy czym należy również 
przeanalizować przyczyny takiego 
wzrostu;

Or. nl

Poprawka 10
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 
w związku z tym wzywa Komisję do 
doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności) 
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania 
podrabianych towarów zagrażających 

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 
w związku z tym wzywa Komisję do 
dokonania w stosownych przypadkach 
przeglądu skuteczności obowiązującego 
prawodawstwa, a w odniesieniu do praw 
człowieka - do jego wzmocnienia, przy 
jednoczesnym zbadaniu możliwości 
wprowadzenia kar, w szczególności
w przypadkach powodujących zagrożenie 
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zdrowiu konsumentów, szczególnie 
młodych;

dla zdrowia ludzi; szczególną uwagę 
należy zwrócić na walkę ze wzrostem 
liczby podrabianych towarów 
pochodzących z krajów trzecich oraz na 
zwalczanie podrabianych towarów 
zagrażających zdrowiu konsumentów, 
szczególnie młodych;

Or. el

Poprawka 11
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 
w związku z tym wzywa Komisję do 
doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności)
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania 
podrabianych towarów zagrażających 
zdrowiu konsumentów, szczególnie 
młodych;

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje podrabiania towarów dla 
rynku wewnętrznego i w związku z tym 
wzywa Komisję do zbadania skuteczności 
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania 
podrabianych towarów zagrażających 
zdrowiu konsumentów, szczególnie 
młodych;

Or. en

Poprawka 12
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego, ale 
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w związku z tym wzywa Komisję do 
doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności) 
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania 
podrabianych towarów zagrażających 
zdrowiu konsumentów, szczególnie 
młodych;

podkreśla, że przed zaproponowaniem 
jakichkolwiek nowych środków dla całej 
UE dotyczących egzekwowania PWI 
należy przeprowadzić dogłębną ocenę, 
połączoną z pełną oceną skutków, 
dotyczącą tego, czy tego typu działania są 
konieczne; potwierdza, że zasada 
pomocniczości musi być przestrzegana we 
wszystkich przyszłych aktach 
prawodawczych w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 13
María Muñiz De Urquiza

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 
w związku z tym wzywa Komisję do 
doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności) 
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania 
podrabianych towarów zagrażających 
zdrowiu konsumentów, szczególnie 
młodych;

2. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje naruszania własności 
intelektualnej dla rynku wewnętrznego i 
w związku z tym wzywa Komisję do 
doskonalenia (lub, w stosownym 
przypadku, do zbadania skuteczności) 
obowiązującego prawodawstwa, zwłaszcza
w odniesieniu do walki ze wzrostem liczby 
podrabianych towarów pochodzących
z krajów trzecich oraz do zwalczania 
podrabianych towarów zagrażających 
zdrowiu konsumentów; 

Or. es

Poprawka 14
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę stworzenia 
spójnego, wydajnego i zrównoważonego 
systemu ochrony praw własności 
intelektualnej, który uwzględniałby prawa
i obowiązki użytkowników oraz 
podstawowe wolności, zwiększał 
innowacyjność, tworzył lepsze zachęty
i wspierał jasność prawną zarówno dla 
właścicieli praw, jak i konsumentów na 
rynku wewnętrznym; 

Or. en

Poprawka 15
Róża Thun Und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa znaczenie świadomości 
publicznej w zakresie skutków 
podrabiania i piractwa dla społeczeństwa
i gospodarki, zwłaszcza potencjalnego 
zagrożenia podrobionych towarów dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jak i dla 
europejskiej konkurencyjności, 
twórczości, innowacyjności i  miejsc 
pracy, i zachęca Komisję, państwa 
członkowskie i zainteresowane strony do 
przeanalizowania i opracowania 
skutecznych kampanii na rzecz 
podnoszenia świadomości, w tym 
Europejskiego Dnia Walki
z Podrabianiem i Piractwem oraz 
kampanii skierowanych szczególnie do 
młodych ludzi; 

Or. en
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Poprawka 16
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do opracowania 
systemu znaków certyfikacji UE, 
umożliwiającego wysoki poziom ochrony 
znaków certyfikacji wydawanych na 
szczeblu europejskim lub krajowym; 

skreślony

Or. de

Poprawka 17
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do opracowania 
systemu znaków certyfikacji UE, 
umożliwiającego wysoki poziom ochrony 
znaków certyfikacji wydawanych na 
szczeblu europejskim lub krajowym;

3. wzywa Komisję do zbadania zalet
systemu znaków certyfikacji UE, 
umożliwiającego wysoki poziom ochrony 
znaków certyfikacji wydawanych na 
szczeblu europejskim lub krajowym;

Or. nl

Poprawka 18
Zuzana Roithová, Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do opracowania 
systemu znaków certyfikacji UE, 
umożliwiającego wysoki poziom ochrony 
znaków certyfikacji wydawanych na 
szczeblu europejskim lub krajowym;

3. wzywa Komisję do opracowania 
systemu znaków certyfikacji UE, 
umożliwiającego wysoki poziom ochrony 
znaków certyfikacji wydawanych na 
szczeblu europejskim lub krajowym,
a także wspólnych zasad i ram prawnych 
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dla znaków certyfikacji, gwarancji, 
jakości i bezpieczeństwa, oraz do 
udostępnienia dodatkowych skutecznych 
narzędzi walki z podrabianymi towarami, 
które nadużywają takich znaków 
certyfikacji;

Or. en

Poprawka 19
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do opracowania 
systemu znaków certyfikacji UE, 
umożliwiającego wysoki poziom ochrony 
znaków certyfikacji wydawanych na 
szczeblu europejskim lub krajowym;

3. biorąc pod uwagę niezapewnienie 
pożądanego poziomu bezpieczeństwa 
europejskich konsumentów za pomocą 
stosowania oznakowania, takiego jak 
oznakowanie CE, wzywa Komisję do 
przeanalizowania tego, czy opracowanie
systemu znaków certyfikacji UE 
zapewniłoby wyższy poziom ochrony 
znaków certyfikacji wydawanych na 
szczeblu europejskim lub krajowym;

Or. el

Poprawka 20
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że ciągłe naruszenia praw 
własności intelektualnej zmniejszą 
innowacyjność i kreatywność w UE oraz 
doprowadzą do utraty miejsc pracy w UE;

Or. en
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Poprawka 21
Zuzana Roithová, Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że system znaków 
certyfikacji UE powinien zapewniać 
dodatkową ochronę, wykraczającą poza 
tę, którą zapewniają zbiorowe 
wspólnotowe znaki towarowe, i że 
powinien on być nadzorowany przez 
Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 22
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa organy nadzoru do ściślejszej 
współpracy administracyjnej i do wymiany 
informacji na temat naruszania własności 
intelektualnej;

4. wzywa organy nadzoru do ściślejszej 
współpracy administracyjnej i do wymiany 
informacji oraz do ściślejszej współpracy 
między organami celnymi i organami 
nadzoru rynku w zakresie naruszania 
własności intelektualnej; wzywa w tym 
względzie Komisję do podjęcia 
dodatkowych działań w celu 
monitorowania wdrażania przez państwa 
członkowskie przepisów dotyczących 
nadzoru rynku, zwłaszcza rozporządzenia
nr 765/2008/WE, i w razie konieczności 
do wszczynania niezwłocznie postępowań
w sprawie uchybienia zobowiązaniom;

Or. de
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Poprawka 23
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa organy nadzoru do ściślejszej
współpracy administracyjnej i do wymiany 
informacji na temat naruszania własności 
intelektualnej;

4. wzywa organy nadzoru do ściślejszej 
współpracy administracyjnej i do wymiany 
informacji na temat podrabiania towarów;

Or. en

Poprawka 24
María Muñiz De Urquiza

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa organy nadzoru do ściślejszej 
współpracy administracyjnej i do 
wymiany informacji na temat naruszania 
własności intelektualnej;

4. wzywa organy nadzoru do ściślejszej 
współpracy transgranicznej i do wymiany 
informacji na temat naruszania własności 
intelektualnej; 

Or. es

Poprawka 25
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji z dnia 11 września 2009 r.
przewidujący uzupełniające środki 
pozalegislacyjne; ubolewa jednak, że 
komunikat ten nie zawierał wniosków 
prawodawczych w celu rozwiązania 
problemu naruszeń praw własności 
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intelektualnej;

Or. en

Poprawka 26
Róża Thun Und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do usprawnienia, 
skonsolidowania i wzmocnienia 
współpracy i wymiany informacji 
dotyczących wszystkich kwestii 
odnoszących się do egzekwowania praw 
własności intelektualnej między Komisją
i państwami członkowskimi, jak również
w państwach członkowskich, tworząc 
jedną wspólną elastyczną i wydajną 
platformę koordynacyjną; jest zdania, że 
Parlament Europejski powinien być 
regularnie informowany o wynikach tej 
współpracy;

Or. en

Poprawka 27
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 4c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję – w kontekście 
proponowanego przez nią 
przeprowadzenia badania i sprawozdań, 
które zamierza sporządzić – do zbadania 
również zagadnienia pobierania
i odpowiedniej dystrybucji tantiem 
autorów przez organizacje odpowiedzialne 
za zbiorowe zarządzanie prawami;
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Or. el

Poprawka 28
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do opracowania 
międzynarodowych środków mających na 
celu współpracę organów nadzoru
ds. ochrony konsumentów z krajami 
trzecimi (zgodnie z art. 18 rozporządzenia
w sprawie współpracy w zakresie ochrony 
konsumentów), by ułatwić nakładanie 
sankcji na międzynarodowych 
dystrybutorów podrabianych towarów;

5. wzywa Komisję do opracowania 
międzynarodowych środków mających na 
celu współpracę organów nadzoru
ds. ochrony konsumentów z krajami 
trzecimi (zgodnie z art. 18 rozporządzenia
w sprawie współpracy w zakresie ochrony 
konsumentów) oraz do zacieśnienia 
międzynarodowej współpracy z ich 
organami celnymi i organami nadzoru 
rynku, by ułatwić nakładanie sankcji na 
międzynarodowych dystrybutorów 
podrabianych towarów; 

Or. de

Poprawka 29
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że europejskie ramy prawne 
powinny przewidywać możliwość 
wszczynania postępowań przeciwko 
osobom naruszającym prawa autorskie, 
zgodnie z międzynarodowymi traktatami;

Or. en
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Poprawka 30
Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że ze względu na konieczność 
skutecznego rozwiązywania problemu 
wprowadzania na rynek wewnętrzny dużej 
liczby podrabianych towarów 
pochodzących z krajów trzecich Parlament 
powinien być niezwłocznie, w pełni i na 
wszystkich etapach informowany
o negocjacjach w sprawie wielostronnej 
umowy handlowej dotyczącej zwalczania 
obrotu towarami podrobionymi (ACTA) 
zgodnie z art. 218 ust. 10 Traktatu
o funkcjonowaniu UE; 

6. uważa, że ze względu na konieczność 
skutecznego rozwiązywania problemu 
wprowadzania na rynek wewnętrzny dużej 
liczby podrabianych towarów 
pochodzących z krajów trzecich Parlament 
powinien być niezwłocznie, w pełni i na 
wszystkich etapach informowany
o negocjacjach w sprawie wielostronnej 
umowy handlowej dotyczącej zwalczania 
obrotu towarami podrobionymi (ACTA) 
zgodnie z art. 218 ust. 10 Traktatu
o funkcjonowaniu UE; 
przypomina w tym względzie wcześniejsze 
decyzje Parlamentu dotyczące 
przeciwdziałania naruszeniom praw 
własności intelektualnej, jakie ostatnio 
określono w zmienionej ramowej 
dyrektywie w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (2002/21/WE1);

Or. en

Poprawka 31
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że ze względu na konieczność 
skutecznego rozwiązywania problemu 
wprowadzania na rynek wewnętrzny dużej 
liczby podrabianych towarów 
pochodzących z krajów trzecich Parlament 
powinien być niezwłocznie, w pełni i na 

6. uważa, że ze względu na konieczność 
skutecznego rozwiązywania problemu 
wprowadzania na rynek wewnętrzny dużej 
liczby podrabianych towarów 
pochodzących z krajów trzecich bez 
naruszania europejskiego prawodawstwa

                                               
1 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.
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wszystkich etapach informowany
o negocjacjach w sprawie wielostronnej 
umowy handlowej dotyczącej zwalczania 
obrotu towarami podrobionymi (ACTA) 
zgodnie z art. 218 ust. 10 Traktatu
o funkcjonowaniu UE;

z zakresu prywatności Parlament powinien 
być niezwłocznie, w pełni i na wszystkich 
etapach informowany o negocjacjach
w sprawie wielostronnej umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA) zgodnie z art. 218
ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu UE; 
zauważa, że przekazywane informacje 
powinny obejmować pełną ocenę skutków 
powiązania takiej umowy z prawami 
podstawowymi i europejskim 
prawodawstwem z zakresu prywatności;

Or. nl

Poprawka 32
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa zatem Komisję, żeby przed 
końcem 2010 r. pilnie zaproponowała 
obszerną strategię prawodawczą, w której 
poruszone zostaną wszelkie aspekty praw 
własności intelektualnej, w celu poprawy 
ich egzekwowania;

Or. en

Poprawka 33
Christian Engström

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do przedstawienia odpowiednich 
środków mających na celu skuteczne
i udane zwalczanie negatywnych skutków 
naruszania własności intelektualnej
w środowisku cyfrowym (piractwo) na 

7. wzywa Komisję, żeby sporządziła 
sprawozdanie w sprawie stosowania 
dyrektywy 2004/48/WE, obejmujące ocenę 
skuteczności przyjętych środków i ich 
zgodności z prawami podstawowymi oraz 
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rynku wewnętrznym, a także zwraca się do 
obserwatorium o przeprowadzenie analizy 
wpływu alternatywnych systemów 
godziwej kompensaty (np. licencji 
ryczałtowych);

analizę wpływu dyrektywy na 
innowacyjność i rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 
przedmiotowej dyrektywy, oraz by w razie 
potrzeby zaproponowała poprawki;

Or. en

Poprawka 34
María Muñiz De Urquiza

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do przedstawienia odpowiednich 
środków mających na celu skuteczne
i udane zwalczanie negatywnych skutków 
naruszania własności intelektualnej
w środowisku cyfrowym (piractwo) na 
rynku wewnętrznym, a także zwraca się do 
obserwatorium o przeprowadzenie analizy 
wpływu alternatywnych systemów 
godziwej kompensaty (np. licencji 
ryczałtowych);

7. wzywa do przedstawienia odpowiednich 
środków mających na celu skuteczne
i udane zwalczanie negatywnych skutków 
naruszania własności intelektualnej
w środowisku cyfrowym na rynku 
wewnętrznym;

Or. es

Poprawka 35
Róża Thun Und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do przedstawienia odpowiednich 
środków mających na celu skuteczne
i udane zwalczanie negatywnych skutków 
naruszania własności intelektualnej
w środowisku cyfrowym (piractwo) na 
rynku wewnętrznym, a także zwraca się do 
obserwatorium o przeprowadzenie analizy 
wpływu alternatywnych systemów 

7. wzywa do przedstawienia odpowiednich 
środków mających na celu skuteczne
i udane zwalczanie negatywnych skutków 
naruszania własności intelektualnej
w środowisku cyfrowym (piractwo) na 
rynku wewnętrznym, a także zwraca się do 
obserwatorium o przeprowadzenie analizy 
wpływu alternatywnych systemów 
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godziwej kompensaty (np. licencji 
ryczałtowych);

godziwej kompensaty;

Or. en

Poprawka 36
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do przedstawienia odpowiednich 
środków mających na celu skuteczne
i udane zwalczanie negatywnych skutków 
naruszania własności intelektualnej
w środowisku cyfrowym (piractwo) na 
rynku wewnętrznym, a także zwraca się do 
obserwatorium o przeprowadzenie analizy 
wpływu alternatywnych systemów 
godziwej kompensaty (np. licencji 
ryczałtowych);

7. Wzywa do przedstawienia odpowiednich 
środków mających na celu skuteczne
i udane zwalczanie negatywnych skutków 
naruszania własności intelektualnej
w środowisku cyfrowym (naruszenie praw 
autorskich) na rynku wewnętrznym,
a także zwraca się do obserwatorium
o przeprowadzenie analizy wpływu 
alternatywnych systemów godziwej 
kompensaty (np. licencji ryczałtowych);
(Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie skutkować 
koniecznością wprowadzenia
odpowiednich zmian w całym dokumencie).

Or. en

Poprawka 37
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. nie podziela pewności Komisji, że 
obecne cywilnoprawne ramy egzekucyjne
w UE są wystarczająco skuteczne
i zharmonizowane, żeby zapewnić 
właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego; jest zdania, że europejskie 
ramy prawne powinny umożliwiać 



AM\806331PL.doc 21/34 PE439.272v01-00

PL

wszczynanie postępowań przeciwko 
osobom naruszającym prawa własności 
intelektualnej i przypomina Komisji, że 
sprawozdanie w sprawie stosowania 
dyrektywy 2004/48/WE ma decydujące 
znaczenie dla potwierdzenia tych 
roszczeń;

Or. en

Poprawka 38
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. uważa, że w odniesieniu do 
konieczności skutecznego postępowania
z dużą ilością podrabianych towarów 
napływających na rynek wewnętrzny 
należy w trybie pilnym – na podstawie 
unijnego rozporządzenia dotyczącego 
działań organów celnych – umożliwić 
zatrzymywanie takich towarów
i wycofywanie ich z rynku w dowolnym 
punkcie na zewnętrznych granicach UE, 
bez względu na to, gdzie zostały one 
wwiezione; podkreśla, że z tego powodu 
konieczne jest pilne wprowadzenie 
jednolitego patentu UE, zapewniającego 
ciągłą ochronę w całej UE; ponadto 
podkreśla, że stosowanie wspólnotowego 
znaku towarowego zapewnia taką ciągłą 
ochronę w całej UE i w związku z tym 
umożliwia skuteczne zatrzymywanie 
towarów na wszystkich zewnętrznych 
granicach UE; dlatego też za bardzo 
ważne uważa to, aby stosowanie 
wspólnotowych znaków handlowych nie 
zostało utrudnione przez wprowadzenie 
nowego wymogu, zgodnie z którym 
wspólnotowy znak towarowy byłby zależny 
od jego skutecznego stosowania w kilku 
państwach członkowskich;
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Or. de

Poprawka 39
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 7c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. wskazuje, że ochrona danych może być 
uznawana za przeszkodę w walce
z naruszeniami praw autorskich on-line, 
budząc wątpliwości dotyczącego tego, czy 
prawodawstwo z zakresu ochrony danych 
jest zgodne z prawodawstwem z zakresu 
egzekwowania praw autorskich, i wzywa 
Komisję do zastanowienia się nad tą 
kwestią oraz do przeanalizowania 
sposobu, w jaki najlepiej zrównoważyć 
prawa poszczególnych obywateli i prawa 
własności intelektualnej twórców
i wynalazców;

Or. en

Poprawka 40
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 7d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. z zadowoleniem przyjmuje podejście 
Komisji ukierunkowane na ułatwienie 
dialogu między zainteresowanymi 
stronami w celu wspólnego uzgodnienia 
dobrowolnych środków na rzecz 
ograniczenia podrabiania i piractwa na 
podstawie obowiązujących ram prawnych;

Or. en
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Poprawka 41
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 7e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. zachęca Komisję i zainteresowane 
strony do dalszego prowadzenia 
trwających obecnie rozmów i do 
zdecydowanego dążenia do porozumienia
w sprawie dobrowolnych praktycznych 
środków ukierunkowanych na 
ograniczenie podrabiania i piractwa na 
rynku wewnętrznym, zarówno on-line, jak
i off-line; 

Or. en

Poprawka 42
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 7f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7f. wzywa Komisję – w przypadkach, gdy
w ramach dialogów zainteresowanych 
stron uzgodnienie rozwiązań nie będzie 
możliwe – do przeanalizowania tej sytuacji
i przedłożenia wniosku legislacyjnego; 

Or. en

Poprawka 43
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa obserwatorium do 
przeprowadzenia analizy problemów 

skreślony
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wynikających z konieczności 
magazynowania i usuwania dużych ilości 
podrabianych towarów oraz do ułatwienia 
ich ponownego wykorzystania na potrzeby 
organizacji nienastawionych na zysk.

Or. el

Poprawka 44
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa obserwatorium do 
przeprowadzenia analizy problemów 
wynikających z konieczności 
magazynowania i usuwania dużych ilości 
podrabianych towarów oraz do ułatwienia 
ich ponownego wykorzystania na potrzeby 
organizacji nienastawionych na zysk.

8. wzywa obserwatorium do 
przeprowadzenia analizy problemów 
wynikających z konieczności 
magazynowania i usuwania dużych ilości 
podrabianych towarów oraz do 
uproszczenia obowiązujących przepisów
dotyczących ponownego wykorzystania 
podrobionych towarów za zgodą 
właścicieli praw na potrzeby organizacji 
nienastawionych na zysk.

Or. en

Poprawka 45
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa obserwatorium do 
przeprowadzenia analizy problemów 
wynikających z konieczności 
magazynowania i usuwania dużych ilości 
podrabianych towarów oraz do ułatwienia 
ich ponownego wykorzystania na potrzeby 
organizacji nienastawionych na zysk.

8. wzywa obserwatorium do 
przeprowadzenia analizy problemów 
wynikających z konieczności 
magazynowania i usuwania dużych ilości 
podrabianych towarów oraz do ułatwienia 
ich ponownego wykorzystania na potrzeby 
organizacji nienastawionych na zysk i 
realizujących cele społeczne.
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Or. nl

Poprawka 46
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że konieczne jest 
przeprowadzenie na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym kampanii 
zwiększającej świadomość zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów,
z jakimi wiążą się podrabiane produkty, 
ale również na temat wpływu podrabiania
i piractwa na gospodarkę i społeczeństwo; 
podkreśla, że konieczne jest 
wyedukowanie zwłaszcza młodych 
europejskich konsumentów, aby zdali 
sobie sprawę, że prawa własności 
intelektualnej odnoszą się do własności 
innych osób i tym samym w żadnym 
wypadku nie można ich naruszać;

Or. en

Poprawka 47
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. Zauważa, że prawa własności 
intelektualnej są jednym
z najważniejszych narzędzi dostępnych 
MŚP w celu zwiększania ich 
konkurencyjności; wyraża jednak 
ubolewanie, że zauważalny brak 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej w połączeniu z kosztami
i złożonością ich zabezpieczania często 
zniechęca MŚP, aby korzystać
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z oferowanej ochrony; w związku z tym 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby rozważyły ewentualne 
wspólne działania w celu pomocy MŚP
w ochronie przysługujących im praw 
własności intelektualnej; wzywa Komisję 
do przeanalizowania wartości stworzenia 
takiej inicjatywy za pośrednictwem 
obserwatorium podrabiania i piractwa 
UE; 

Or. en

Poprawka 48
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 8c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. potwierdza znaczenie oznakowania CE
w walce z podrabianiem; przypomina, że 
pakiet towarowy nakłada na producentów
i importerów obowiązki, zgodnie z którymi 
będą oni ponosili odpowiedzialność 
prawną i w związku z tym można 
przeciwko nim wnosić oskarżenia
w przypadku nadużycia oznakowania CE; 
wzywa Komisję do uwzględnienia tych 
przepisów przy rozpatrywaniu nowych 
wniosków mających na celu wzmocnienie 
ram prawnych w zakresie naruszania 
praw autorskich;

Or. en

Poprawka 49
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. wzywa do przeprowadzania bardziej 
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ukierunkowanych i bardziej 
skoncentrowanych na nowych mediach 
kampanii na rzecz podnoszenia 
świadomości, których celem byłoby 
nadanie konsumentom praw do walki
z podrabianymi towarami, a zwłaszcza 
nauczenie ich, jak rozpoznawać 
podrabiane towary; 

Or. en

Poprawka 50
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 8e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. wzywa zatem Komisję, aby wywarła 
presję na przedmiotowy sektor w celu 
opracowania dodatkowych mechanizmów 
płatności w celu ułatwienia europejskim 
konsumentom kupowania legalnie 
oferowanych treści, aby doprowadzić do 
wzrostu legalnego pobierania w UE; 

Or. en

Poprawka 51
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. uznaje potrzebę wykorzystania 
istniejących w państwach członkowskich 
struktur instytucjonalnych w walce
z podrabianymi towarami i w związku
z tym wzywa krajowe urzędy patentowe
i inne urzędy ds. własności intelektualnej 
do udzielania większego wsparcia
i szkolenia małym i średnim 



PE439.272v01-00 28/34 AM\806331PL.doc

PL

przedsiębiorstwom oraz społeczeństwu;

Or. en

Poprawka 52
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8g. podkreśla – w celu określenia 
odpowiednich rozwiązań z zakresu 
przeciwdziałania naruszeniom praw 
własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym – potrzebę gromadzenia
niezależnych, wiarygodnych
i porównywalnych danych dotyczących 
przyczyn, skutków, konsekwencji i zasięgu 
naruszeń różnych praw własności 
intelektualnej oraz ich skutków dla 
konsumentów i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 53
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8h. wzywa obserwatorium do opracowania
i propagowania najlepszych praktyk nie 
tylko w UE, ale i na forach 
międzynarodowych (Światowa 
Organizacja Własności Intelektualnej, 
Światowa Organizacja Handlu itp.);

Or. en
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Poprawka 54
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8i. domaga się większego zaangażowania 
Parlamentu i społeczeństwa w pracę nad 
kolejnymi krokami na drodze ku 
przeciwdziałaniu naruszeniom praw 
własności intelektualnej; w tym względzie 
krytykuje brak informacji na temat 
postępów grup roboczych 
zainteresowanych stron, stworzonych 
przez Komisję i obserwatorium; wzywa 
zatem do stworzenia platformy 
parlamentarnej dla grup roboczych 
zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 55
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8j. zauważa, że władze odpowiedzialne za 
egzekwowanie prawa i ochronę danych, 
przedstawiciele Europolu i Eurojustu, 
środowiska akademickie, przedstawiciele 
prawników i społeczeństwa 
obywatelskiego powinni być bardziej 
zaangażowani w pracę Komisji nad 
zwalczaniem naruszeń praw własności 
intelektualnej; wzywa zatem do 
zaproszenia tych przedstawicieli do grup 
roboczych zainteresowanych stron;

Or. en
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Poprawka 56
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8k. z niecierpliwością oczekuje na 
komunikat Komisji w sprawie transpozycji 
dyrektywy w sprawie egzekwowania PWI
w państwach członkowskich i jest gotowy 
do omówienia możliwości zwiększenia 
jasności prawnej dla zainteresowanych 
stron; 

Or. en

Poprawka 57
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8l. wzywa Komisję, uwzględniając 
gwałtownie rozwijające się środowisko 
cyfrowe, do szybszego dostosowania 
obowiązujących zasad dotyczących 
zwalczania naruszeń praw własności 
intelektualnej do zmian rynkowych
i technologicznych;

Or. en

Poprawka 58
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8m. zauważa, że największym wyzwaniem 
dla rynku wewnętrznego jest zwalczanie 
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naruszeń praw własności intelektualnej na 
zewnętrznych granicach UE i w krajach 
trzecich; w tym względzie wzywa Komisję 
do stworzenia w krajach trzecich (zwłaszcza
w Indiach i Rosji) większej liczby ośrodków
informacji na temat własności 
intelektualnej w celu umożliwienia 
europejskim przedsiębiorcom bardziej 
aktywnego egzekwowania przysługujących 
im praw własności intelektualnej oraz 
zwalczania naruszeń tych praw w krajach 
trzecich i przeciwdziałania wprowadzaniu 
na rynek wewnętrzny podrabianych 
towarów wytwarzanych w tych krajach 
trzecich;

Or. en

Poprawka 59
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8n. wzywa Komisję do przygotowania 
zaktualizowanej strategii UE dotyczącej 
praw własności intelektualnej, 
zawierającej propozycje dotyczące 
proporcjonalnych środków z zakresu 
skutecznego zwalczania naruszeń praw 
własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 60
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8o (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8o. wzywa obserwatorium do 
przeanalizowania kwestii 



PE439.272v01-00 32/34 AM\806331PL.doc

PL

wieloterytorialnych zezwoleń dla treści 
cyfrowych w celu dalszego rozszerzenia 
legalnej oferty treści cyfrowych;

Or. en

Poprawka 61
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8p. wzywa państwa członkowskie
i Komisję do stworzenia skutecznego 
mechanizmu nadzoru rynku, zwłaszcza 
systemu wczesnego ostrzegania w 
odniesieniu do podrobionych towarów, 
który umożliwiłby natychmiastowe 
wycofywanie tych towarów z rynku w całej 
UE;

Or. en

Poprawka 62
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8q (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8q. wzywa państwa członkowskie
i Komisję do rozszerzenia współpracy 
między Urzędem Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego i krajowymi urzędami
ds. własności intelektualnej w celu 
uwzględnienia również zwalczania 
naruszeń praw własności intelektualnej;

Or. en
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Poprawka 63
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8r (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8r. wzywa Komisję do określenia 
konkretnych problemów i potrzeb MŚP
w celu opracowania określonych środków 
ukierunkowanych na pomoc MŚP
w zwalczaniu naruszeń praw własności 
intelektualnej oraz na umożliwienie MŚP 
lepszej ochrony swoich interesów zarówno
w UE, jak i w krajach trzecich;

Or. en

Poprawka 64
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8s (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8s. wzywa Komisję do zorganizowania 
pracy obserwatorium w taki sposób, aby 
umożliwić opracowanie bardziej 
kompleksowego obrazu gospodarczych, 
socjalnych i społecznych skutków 
naruszeń praw własności intelektualnej, 
obejmującego pośrednie koszty dla 
budżetu publicznego, takie jak straty 
podatkowe i utrata miejsc pracy w UE;

Or. en

Poprawka 65
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8t (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8t. podkreśla, że skuteczne zwalczanie 
naruszeń praw własności intelektualnej 
wymaga, aby podrobione produkty 
pochodzące z krajów trzecich mogły być 
zatrzymywane na zewnętrznych granicach 
UE na mocy przepisów celnych UE; 
przypomina, że można to osiągnąć tylko 
wtedy, gdy prawa własności intelektualnej 
będą chronione na całym terytorium UE,
a towary będą mogły być zatrzymywane na 
wszystkich granicach zewnętrznych bez 
względu na to, którędy trafiły na 
terytorium UE; przypomina, że
w rezultacie stworzenie patentu UE ma 
nadrzędne znaczenie dla zwalczania 
podrabiania; podkreśla także, że 
wykorzystywanie wspólnotowego znaku 
towarowego nie powinno być osłabiane 
wprowadzaniem obowiązku 
wykorzystywania wspólnotowego znaku 
towarowego w więcej niż jednym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 66
Zuzana Roithová

Projekt opinii
Ustęp 8u (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8u. wzywa Komisję do zidentyfikowania 
słabych stron obowiązujących ram 
prawnych z zakresu egzekwowania praw 
własności intelektualnej w celu 
wzmocnienia i uproszczenia 
obowiązujących ram, w tym uproszczenia 
zależności między egzekwowaniem praw 
własności intelektualnej a ochroną 
danych;

Or. en


