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Poprawka 14
Matteo Salvini

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 dla 
całego europejskiego systemu produkcji, 
w tym dla MŚP, dzięki tym prawom
wynalazcy i twórcy mogą uzyskać godziwe 
wynagrodzenie za swoją pracę, a ich 
inwestycje w badania i nowe pomysły 
mogą zostać objęte ochroną.

Or. it

Poprawka 15
Zuzana Roithová

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.
Umożliwiają one również innowacje, a 
także zapewniają konsumentom lepszy 
dostęp do wiedzy i informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa własności intelektualnej powinny umożliwiać twórcom uzyskanie godziwego zwrotu z 
inwestycji, a także zapewnić społeczeństwu dostęp do informacji i wiedzy. UE potrzebuje 
zrównoważonego systemu, jeżeli chce stać się gospodarką opartą na wiedzy. Nadmierna 
ochrona i niewłaściwe wdrożenie grozi zaburzeniem równowagi ze szkodą dla konsumentów i 
obywateli. UE musi uznać dwojaką rolę praw własności intelektualnej.
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Poprawka 16
Matteo Salvini

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.
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych i 
skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska. W 
tym kontekście należy podkreślić, że 
istotna jest lepsza współpraca i wymiana 
informacji między organami celnymi 
wszystkich państw członkowskich.

Or. it

Poprawka 17
Regina Bastos

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.
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych i 
skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska, 
nasilając starania w sektorach istotnych z 
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punktu widzenia zdrowia i 
bezpieczeństwa, a mianowicie w 
odniesieniu do leków i żywności.

Or. pt

Uzasadnienie

Podrabianie lekarstw i produktów żywnościowych nie tylko przynosi szkody europejskim 
przedsiębiorstwom, ale także naraża na niebezpieczeństwo europejskich konsumentów, 
prowadząc czasem do śmierci. Należy nasilić starania w tych dziedzinach.

Poprawka 18
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4-A) Komisja Europejska wraz z 
Urzędem Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego i państwami 
członkowskimi powinna przeprowadzić 
wyczerpującą analizę skutków łamania 
praw własności intelektualnej dla 
przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP, aby 
znaleźć najlepsze rozwiązania 
zaspokajające ich specyficzne potrzeby.

Or. pt

Uzasadnienie

Łamanie praw własności intelektualnej znacznie zmniejsza innowacyjność, niszczy miejsca 
pracy i powoduje poważne problemy w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w MŚP, w związku z 
tym powinniśmy znaleźć optymalne rozwiązania dla ich problemów i potrzeb.

Poprawka 19
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4-B) Państwa członkowskie – z myślą o 
ułatwieniu i racjonalizacji dostępu do 
wszelkich niezbędnych informacji w 
zakresie łamania praw własności 
intelektualnej – powinny wykorzystać 
system pojedynczych punktów 
kontaktowych utworzony na mocy 
dyrektywy usługowej.

Or. pt

Uzasadnienie

Wykorzystanie pojedynczych punktów kontaktowych pozwala na zmniejszenie biurokracji i 
racjonalizację nakładów finansowych, co wpływa na redukcję kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa.

Poprawka 20
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W rezolucji z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie poprawy egzekwowania praw 
własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym Parlament Europejski 
wezwał państwa członkowskie i Komisję 
do rozszerzenia współpracy między 
Urzędem a krajowymi urzędami 
właściwymi w dziedzinie praw własności 
intelektualnej również na obszar 
zwalczania naruszeń tych praw.

(10) W rezolucji z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie poprawy egzekwowania praw 
własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym Parlament Europejski 
wezwał państwa członkowskie i Komisję 
do rozszerzenia współpracy między 
Urzędem a krajowymi urzędami 
właściwymi w dziedzinie praw własności 
intelektualnej również na obszar 
zwalczania naruszeń tych praw. Proponuje 
także by Obserwatorium zajęło się 
szczegółową diagnozą problemu kradzieży 
danych oraz przedstawiło swoją 
propozycję walki z tym problemem.

Or. pt
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Uzasadnienie

Mamy obecnie do czynienia z narastającym problemem internetowego szpiegostwa 
przemysłowego oraz kradzieży danych stanowiących własność przemysłową, w szczególności 
dokumentacji technicznej oraz kodów źródłowych.

Poprawka 21
Regina Bastos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10-A) W celu wspomożenia europejskich 
przedsiębiorców w ochronie ich praw 
własności intelektualnej w krajach 
trzecich i nadania większej skuteczności 
działaniom władz mającym na celu 
zapobieganie napływowi na rynek 
europejski produktów podrobionych 
powinna zostać nawiązana ścisła 
współpraca między UHRW i Służbą 
Działań Zewnętrznych UE.

Or. pt

Uzasadnienie

Aby we właściwy sposób potraktować kwestię praw własności intelektualnej na rynku 
wewnętrznym należy wziąć pod uwagę nie tylko terytorium UE, ale również sytuację na 
zewnętrznych graniach UE i w krajach trzecich, w czym wydatnie może pomóc Służba 
Działań Zewnętrznych UE.

Poprawka 22
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W związku z zakresem zadań 
przypisanych Obserwatorium niezbędne 
jest rozwiązanie, które zapewniałoby 

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

odpowiednią i stałą infrastrukturę na 
potrzeby realizacji tych zadań, tak aby 
uczynić z niego punkt kontaktowy Unii i 
międzynarodowy punkt odniesienia w 
dziedzinie dobrych praktyk.

Or. lt

Poprawka 23
Bernadette Vergnaud

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, sektor 
prywatny i społeczeństwo obywatelskie, 
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.

Or. fr
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Poprawka 24
Bernadette Vergnaud

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 
przedstawicieli podmiotów praw,
dostawców usług internetowych i 
stowarzyszenia konsumentów. Należy 
również zadbać o właściwą reprezentację 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 25
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 

(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, a także czynnie włączać 
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właściwą reprezentację konsumentów oraz
małych i średnich przedsiębiorstw.

przedstawicieli różnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacje pracodawców, związki 
zawodowe, związki autorów i organizacje 
konsumenckie. Należałoby też 
zagwarantować udzielanie konkretnej 
pomocy dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz informacji o ich 
prawach.

Or. lt

Poprawka 26
Zuzana Roithová

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 
równą reprezentację konsumentów, 
społeczeństwa obywatelskiego oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, jak również o 
reprezentację organów ochrony danych.

Or. en

Uzasadnienie

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
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also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Poprawka 27
Regina Bastos

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, podtrzymując i nasilając 
kampanie uświadamiające zagrożenia 
jakie podrabiane produkty stwarzają dla 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów 
oraz negatywny wpływ piractwa i 
podrabiania na gospodarkę i 
społeczeństwo;

Or. pt

Uzasadnienie

Mając na uwadze negatywny wpływ podrabiania i piractwa na społeczeństwo i gospodarkę 
krajów kampanie powinny uświadamiać wartość praw autorskich i negatywny wpływ 
piractwa i podrabiania na zatrudnienie oraz wzrost, zwłaszcza wśród młodych europejskich 
konsumentów, i na konieczność przestrzegania praw własności intelektualnej.

Poprawka 28
Toine Manders

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) udostępnienie środków służących 
informowaniu obywateli o prawach 
własności intelektualnej, aby wprowadzić 
nie tylko kontrole, ale również uruchomić 
proces podnoszenia wiedzy, np. za 
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pośrednictwem załączania do gier wideo 
dostępnych dla ogółu społeczeństwa 
odpowiednich informacji, dzięki czemu 
dotrą ona szybko, bezpośrednio i w 
szerokim zakresie do ludzi, a zwłaszcza 
młodych osób;

Or. nl

Poprawka 29
Bernadette Vergnaud

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 
systemów śledzenia ruchu i pochodzenia, 
w zgodzie z podstawowymi prawami i 
wolnościami, zgodnie z art. 1 ust. 3a 
dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa)1 i 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 2002/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i 
usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej)2;
____________________

1 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

2 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51.

Or. fr
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Poprawka 30
Zuzana Roithová

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 
systemów śledzenia ruchu i pochodzenia, 
zgodnie z dorobkiem prawnym Unii w 
zakresie handlu elektronicznego i ochrony 
danych;

Or. en

Poprawka 31
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wspieranie współpracy 
międzynarodowej z urzędami właściwymi 
w dziedzinie własności intelektualnej w 
państwach trzecich celem sformułowania
strategii i opracowania technik służących 
ochronie praw własności intelektualnej, w 
tym umiejętności i narzędzi.

h) wspieranie współpracy 
międzynarodowej z urzędami właściwymi 
w dziedzinie własności intelektualnej w 
państwach trzecich oraz odnośnymi 
organizacjami międzynarodowymi z myślą 
o sformułowaniu strategii i opracowania 
technik służących ochronie praw własności 
intelektualnej, w tym umiejętności i 
narzędzi.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje kilka organizacji międzynarodowych, które albo działają w obszarze praw własności 
intelektualnej (np. WIPO) albo przynajmniej zajmują się kwestiami naruszania praw 
własności intelektualnej (np. OECD, WTO). Ponieważ organizacje te również prowadzą 
badania dotyczące przyczyn naruszeń praw własności intelektualnej, skali tych naruszeń oraz 
zapobiegania im, powinny one zostać włączone do inicjatyw dotyczących współpracy.
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Poprawka 32
Bernadette Vergnaud

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, tworzenie atrakcyjnych miejsc 
pracy oraz rozwijanie wysokiej jakości 
produktów i usług na terytorium Unii, a 
także w ochronę i bezpieczeństwo 
konsumentów;

Or. fr

Poprawka 33
Regina Bastos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przedstawić ocenę środków 
przewidzianych w dyrektywie 2004/48/WE 
dotyczącej egzekwowania praw własności 
intelektualnej na rynku wewnętrznym z 
punktu widzenia ochrony tych praw oraz z 
punktu widzenia wpływu, jaki wywierają 
na prawa konsumentów;

Or. pt

Uzasadnienie

Należy dokonać oceny egzekwowania środków legislacyjnych, aby uzyskać jasny obraz 
zakresu ich stosowania.
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Poprawka 34
Bernadette Vergnaud

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, 
koordynuje kampanie informacyjne, w tym 
kampanie w internecie, oraz wydarzenia i 
spotkania na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym, z uwzględnieniem 
ograniczonych zasobów finansowych i 
ludzkich;

Or. fr

Poprawka 35
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) organizuje spotkania ad hoc ekspertów 
celem wsparcia prac prowadzonych na 
mocy niniejszego rozporządzenia;

i) organizuje spotkania ad hoc ekspertów i 
przedstawicieli wszystkich 
zainteresowanych podmiotów celem 
wsparcia prac prowadzonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia;

Or. fr

Poprawka 36
Hans-Peter Mayer

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

skreślona

Or. de

Poprawka 37
Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) ocenianie wpływu środków 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej na innowacje i rozwój usług 
społeczeństwa informacyjnego, czego 
wyraźnie wymaga dyrektywa 2004/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dyrektywa 2004/48/WE) 
przewiduje wyraźny wymóg przeprowadzenia szczegółowej oceny wpływu dyrektywy na 
innowacje. Komisja Europejska nie dostarczyła jednak jak dotąd takiej oceny. Wręcz 
przeciwnie, rozpoczęła procedurę przeglądu obowiązującej dyrektywy, nie wypełniwszy tego 
określonego prawnie wymogu.

Poprawka 38
Zuzana Roithová

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

pb) przeprowadzenie oceny tego, jakie 
skutki dla konsumentów pociąga za sobą 
brak jednolitego rynku cyfrowego w 
odniesieniu do treści internetowych.

Or. en

Uzasadnienie

Korzystne byłoby, gdyby Obserwatorium mogło również ocenić, jakie skutki i szkody dla 
konsumentów przynosi obecny brak jednolitego rynku cyfrowego dla treści internetowych.

Poprawka 39
Hans-Peter Mayer

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 publicznej, organów i 
organizacji zaangażowanych w ochronę 
praw własności intelektualnej,
przedstawicieli sektora prywatnego, jak 
również przedstawicieli organizacji 
konsumenckich oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka 40
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

ust. 2 lit. a), Urząd zaprasza przedstawicieli 
administracji publicznych, organów i 
organizacji zaangażowanych w ochronę 
praw własności intelektualnej oraz 
przedstawicieli sektora prywatnego i 
społeczeństwa obywtaelskiego.

Or. fr

Poprawka 41
Bernadette Vergnaud

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 sektora prywatnego 
biorący udział w posiedzeniach 
Obserwatorium stanowią szeroką i 
odpowiednią reprezentację unijnych i 
krajowych podmiotów reprezentujących 
różne branże gospodarki, które są dotknięte 
problemem naruszeń praw własności 
intelektualnej, a także przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, między 
innymi stowarzyszeń konsumentów.

Or. fr

Poprawka 42
Hans-Peter Mayer

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.

skreślony

Or. de
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Poprawka 43
Zuzana Roithová

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.

W równym stopniu reprezentowane są 
również organizacje konsumenckie, 
społeczeństwo obywatelskie oraz małe i 
średnie przedsiębiorstwa, jak również 
organy ochrony danych.

Or. en

Uzasadnienie

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens’ fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers’ privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

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:

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

Or. fr
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Poprawka 45
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie z oceny Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie, a z zainteresowanymi stronami 
przeprowadza na jego temat szerokie 
konsultacje.

4. Sprawozdanie z oceny Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu, a z 
zainteresowanymi stronami przeprowadza 
na jego temat szerokie konsultacje.

Or. lt

Poprawka 46
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie z oceny Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a z zainteresowanymi stronami 
przeprowadza na jego temat szerokie 
konsultacje.

4. Sprawozdanie z oceny Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu, a z 
zainteresowanymi stronami przeprowadza 
na jego temat szerokie konsultacje.

Or. lt


