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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejskie obserwatorium zajmujące się zjawiskiem podrabiania i piractwa, utworzone
w 2009 r. z inicjatywy Rady i Komisji Europejskiej, któremu powierzono zadania dotyczące 
narastających zagrożeń związanych z handlem towarami podrobionymi i pirackimi, stało się 
ośrodkiem wyspecjalizowanym w dziedzinie gromadzenia, monitorowania i przekazywania 
informacji i danych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej oraz platformą 
współpracy przedstawicieli władz krajowych i zainteresowanych stron pozwalającą na 
wymianę informacji w zakresie najlepszych sposobów postępowania w związku z tworzeniem 
strategii egzekwowania przepisów dotyczących praw własności intelektualnej. Od powstania 
Obserwatorium Rada poszerzyła jego uprawnienia1 w zakresie wdrażania niezbędnych 
programów szkoleniowych UE dla partnerów zaangażowanych w walkę z podrabianiem 
produktów i piractwem, zaś Parlament Europejski2 wezwał do opracowania danych 
naukowych dotyczących podrabiania towarów i rozporządzenia w sprawie ochrony praw 
własności intelektualnej. W następstwie analizy zleconej przez DG ds. Handlu3 zalecono, by 
Obserwatorium stało się jedynym punktem kontaktu z Komisją dla stron zewnętrznych oraz 
międzynarodowym punktem tworzenia i propagowania najlepszych sposobów postępowania.

Aby Obserwatorium mogło odpowiednio realizować powierzone mu od czasu rozpoczęcia 
projektu w 2009 r. zadania i rozwijać swoją działalność operacyjną, należy zmodyfikować 
jego bieżący status, wprowadzając trwałe zmiany w odniesieniu do jego infrastruktury, 
zasobów kadrowych, technologii informatycznych, a przede wszystkim niezbędnej wiedzy 
eksperckiej. Powyższe zmiany będą wymagać znacznych zasobów finansowych.

W swoim wniosku Komisja Europejska proponuje powierzenie Urzędowi Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego (OHIM) zadań, które obecnie leżą w gestii Obserwatorium. W wyniku 
przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków projektu i przy wsparciu zainteresowanych 
stron4 uznano przekazanie części uprawnień Obserwatorium OHIM-owi za zasadne, 
szczególnie z uwagi na fakt, że OHIM posiada odpowiednie zasoby finansowe i wiedzę 
ekspercką, by pomóc Obserwatorium w realizacji jego niedawno rozszerzonych zadań.

Sprawozdawca pozytywnie odnosi się do wniosku Komisji, by powierzyć Urzędowi ds. 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zadania Obserwatorium, co poprawi ich realizację.
W kontekście stałego rozwoju handlu produktami podrobionymi i pirackimi, który
w konsekwencji nie zachęca przedsiębiorstw UE do innowacyjności i często skutkuje 
zmniejszeniem zatrudnienia, zasadne wydaje się wzmocnienie skoordynowanej polityki
w tym zakresie. Sprawozdawca chciałby również podkreślić, że w przypadku pewnych 
kategorii produktów (takich jak leki, zabawki, części samochodowe, urządzenia AGD, itd.) 
ich podrabianie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i prowadzi do znaczącego 

                                               
1 Rezolucja Rady z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej na 

rynku wewnętrznym
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r.
3 Analiza z listopada 2010 r. pt. „Ocena strategii na rzecz ochrony praw własności intelektualnej

w krajach trzecich”.
4 Nie przeprowadzono standardowych konsultacji, ponieważ wniosek otrzymał wielokrotnie szerokie 

poparcie wszystkich zainteresowanych stron (forum poświęcone problemom podrabiania produktów –
2010 r., paneuropejski szczyt ws. ochrony praw własności intelektualnej – 2010 r., Bruksela). 



PE470.071v01-00 4/11 PA\875829PL.doc

PL

osłabienia ochrony konsumentów, do której Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów przykłada szczególną wagę. W związku z tym sprawozdawca uważa za 
zasadne odpowiednie informowanie opinii publicznej i podnoszenie świadomości
o ewentualnych zagrożeniach i konsekwencjach związanych z gwałtownym wzrostem 
podrabiania produktów i piractwa na przestrzeni ostatnich lat. Należy podkreślić, że również 
MŚP coraz częściej muszą stawiać czoła podrabianiu produktów. 

Wszystkie omówione powyżej kwestie stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Również po stronie państw członkowskich nasilenie 
się zjawiska podrabiania produktów i piractwa przyczynia się do strat przychodów
z podatków. 

Biorąc powyższe pod uwagę, sprawozdawca pozytywnie odnosi się do projektu powierzenia 
Urzędowi ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zadań związanych z ochroną praw 
własności intelektualnej oraz utworzenia forum przedstawicieli sektora publicznego
i prywatnego w formie europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania
i piractwa. Sprawozdawca wyraża przekonanie, że przedstawione rozwiązanie jest rentowne
i możliwie najszybciej wzbogaciłoby Obserwatorium o niezbędną wiedzę ekspercką
i zapewniło mu odpowiednie zasoby i środki finansowe. Pomimo to sprawozdawca uważa za 
istotne, by podkreślić, że dostęp do niezbędnych zasobów finansowych pozwalających na 
wypełnianie zadań Obserwatorium należy zapewnić przez cały czas.

Precyzując zagadnienie, sprawozdawca chciałby podkreślić znaczenie zadbania o to, by 
informacje gromadzone, analizowane i rozpowszechniane przez OHIM spełniały liczne 
kryteria w zakresie kompletności i jakości danych. Ponadto w opinii sprawozdawcy 
zasadnicze znaczenie ma zadbanie o to, by działalność OHIM, szczególnie w odniesieniu do 
spotkań w ramach Obserwatorium, opierała się na solidnych zasadach przejrzystości. Planując 
nowe działania OHIM, należy również uwzględnić fakt, że w różnych państwach 
członkowskich obowiązuje już szereg strategii dotyczących naruszania praw ochrony 
własności intelektualnej.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania 
następujących poprawek:

Poprawka 1

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) Stały wzrost liczby i zakresu naruszeń 
praw własności intelektualnej stanowi 
prawdziwe zagrożenie dla gospodarki Unii,
szczególnie że wpływa on negatywnie na 
konkurencyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw. Ponadto gwałtowny 
wzrost liczby podrobionych towarów 
używanych na co dzień przez 
konsumentów w Unii stanowi zagrożenie
dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.
Konieczne jest zatem podjęcie 
natychmiastowych, skoordynowanych
i skutecznych działań na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym w celu 
skutecznego zwalczania tego zjawiska.

Or. en

Uzasadnienie

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają ogromne znaczenie dla gospodarki Unii i dlatego 
negatywny wpływ wynikający z naruszeń praw własności intelektualnej zasługuje na 
wyszczególnienie. Ponadto podrabiane są nie tylko towary luksusowe, ale również coraz 
częściej towary, których konsumenci używają w życiu codziennym (produkty pielęgnacyjne, 
części samochodowe, urządzenia AGD, itd.), dlatego należy podkreślić zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Poprawka 2

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. Ponadto 
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wyraził on życzenie, by Obserwatorium 
między innymi opracowywało dane 
naukowe w zakresie podrabiania 
produktów i rozporządzenia o ochronie 
praw własności intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Innowacje naukowe przyczyniają się w znaczący sposób do rozwoju gospodarki europejskiej, 
dlatego szczególne znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego gromadzenia wyników badań 
naukowych. 

Poprawka 3

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, skali, 
wartości 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;

Or. en

Uzasadnienie

Aby w pełni zrozumieć skalę naruszeń praw własności intelektualnej należy zastosować 
szerszy wachlarz kryteriów.

Poprawka 4

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

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

zapobiegania zjawiskom podrabiania
i piractwa oraz do ich zwalczania, w tym 
systemów śledzenia ruchu i pochodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe wydaje się zapewnienie, że informacje na temat narzędzi technicznych będą nie 
tylko zbierane, ale również że narzędzia te będą dalej rozwijane w innowacyjny sposób oraz 
odpowiednio stosowane w praktyce w celu zwalczania podrabiania produktów i piractwa.

Poprawka 5

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 regularnego
gromadzenia, analizy i rozpowszechniania 
niezależnych, obiektywnych, 
porównywalnych, rzetelnych
i wiarygodnych danych dotyczących 
naruszeń praw własności intelektualnej;

Or. en

Uzasadnienie

Gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie danych powinno zachodzić w regularnych 
odstępach czasu, co doprowadzi do powstania kompleksowej metodologii. Ponadto należy 
określić metodologię pozwalającą zapewnić, że uzyskiwane dane spełniają liczne kryteria, 
które gwarantują kompletność i wysoką jakość tych danych.

Poprawka 6

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 

(c) regularnie gromadzi, analizuje
i rozpowszechnia odpowiednie, niezależne,
obiektywne, porównywalne, rzetelne



PE470.071v01-00 8/11 PA\875829PL.doc

PL

praw własności intelektualnej; i wiarygodne dane dotyczące naruszeń 
praw własności intelektualnej;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uzyskać kompleksowy pogląd na naruszenia praw własności intelektualnej, dane winny 
być gromadzone, analizowane i rozpowszechniane w regularnych odstępach czasu. Ponadto 
należy zapewnić, że uzyskane dane spełniają liczne wymogi, a co za tym idzie są kompletne
i wysokiej jakości.

Poprawka 7

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) regularnie gromadzi, analizuje
i rozpowszechnia odpowiednie, niezależne,
obiektywne, porównywalne, rzetelne
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;

Or. en

Uzasadnienie

Aby w pełni zrozumieć wartość praw własności intelektualnej, dane winny być gromadzone, 
analizowane i rozpowszechniane w regularnych odstępach czasu. Ponadto należy zapewnić, 
że uzyskane dane spełniają liczne wymogi, a co za tym idzie są kompletne i wysokiej jakości.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e
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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, w szczególności małych
i średnich przedsiębiorstw, zdrowia, 
środowiska i bezpieczeństwa, a także 
związku tych naruszeń z przestępczością 
zorganizowaną i terroryzmem;

Or. en

Uzasadnienie

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają szczególne znaczenie w gospodarce Unii, dlatego 
należy je osobno wymienić. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone 
na skutki piractwa i podrabiania produktów, zwłaszcza ponieważ brak im zasobów i wiedzy 
eksperckiej większych podmiotów gospodarczych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd stale zapewnia realizację działań 
powierzonych mu na mocy niniejszego 
rozporządzenia przy wykorzystaniu jego 
własnych środków budżetowych.

Urząd stale zapewnia realizację działań 
powierzonych mu na mocy niniejszego 
rozporządzenia przy wykorzystaniu jego 
własnych środków budżetowych oraz 
przydział odpowiednich środków 
finansowych, tak by umożliwić 
prawidłową realizację powyższych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje OHIM obejmują już szereg działań, w szczególności w zakresie zatwierdzania 
znaków towarowych i wzorów. Istotne znaczenie ma zapewnienie, by nowe działania 
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wynikające z przekazania zadań Obserwatorium OHIM-owi były wykonywane właściwie, a 
w szczególności, by zapewnić im odpowiednie finansowanie.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nazwiska przedstawicieli, porządek 
obrad oraz protokoły posiedzeń są 
publikowane na stronie internetowej 
Urzędu.

4. Nazwiska przedstawicieli, porządek 
obrad, protokoły posiedzeń oraz inne 
odnośne informacje i dokumenty są 
publikowane na stronie internetowej 
Urzędu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do dodatkowych informacji i dokumentów poprawiłby przejrzystość i zaufanie 
społeczne do działalności OHIM.

Poprawka 11

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, 
przedstawiciele biorący udział
w posiedzeniach Obserwatorium:

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie odniesienia do wszystkich przedstawicieli i zapewnienie, że przepis obejmuje nie 
tylko administrację publiczną, ale również jednostki i organizacje publiczne (zgodnie
z postanowieniami art. 3) wydaje się niezbędne i dlatego uzasadnione jest usunięcie 
odniesienia do państw członkowskich i sektora prywatnego. Ponadto aby zapewnić spójność 
tekstu, zasadne jest ujednolicenie brzmienia akapitu wstępnego w art. 5 z art. 2 ust. 2 lit. f)
i art. 8 ust. 3.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zarys działań, jakie Urząd zamierza 
podjąć w przyszłości;

(d) zarys działań, jakie Urząd zamierza 
podjąć w przyszłości przy uwzględnieniu 
działań podejmowanych w państwach 
członkowskich, by uniknąć zbędnego 
powielania prac;

Or. en

Uzasadnienie

W różnych państwach członkowskich obowiązuje już szereg strategii, dlatego aby uniknąć 
powielania prac na poziomie UE i na poziomie państw członkowskich, podczas rozważań
w zakresie planowania strategii nowych działań, które miałby podjąć OHIM, zasadne wydaje 
się odniesienie do prac prowadzonych w państwach członkowskich w odnośnych obszarach.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przygotowując sprawozdanie z oceny, 
Komisja konsultuje się z przedstawicielami 
biorącymi udział w posiedzeniach 
Obserwatorium w kwestiach określonych
w ust. 2.

3. Przygotowując sprawozdanie z oceny, 
Komisja konsultuje się z przedstawicielami 
biorącymi udział w posiedzeniach 
Obserwatorium w kwestiach określonych
w ust. 2. Komisja winna również rozważyć 
zaangażowanie innych zainteresowanych 
stron w proces oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie zainteresowane strony powinny móc wziąć udział w procesie konsultacji w zakresie 
oceny skuteczności działań Urzędu w stosowaniu niniejszego rozporządzenia..


