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Poprawka 1
Catherine Trautmann

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1. uznała szczególną rolę, jaką PWI 
odgrywają w dziedzinie innowacji i 
kreatywności, które mają znaczącą 
wartość dodaną dla potwierdzenia 
konkurencyjności gospodarki europejskiej 
i jej przedsiębiorstw; podjęła niezbędne 
działania na rzecz ich utrzymania i 
rozwoju z korzyścią dla Unii Europejskiej, 
szczególnie w odniesieniu do wzrostu i 
zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 2
Catherine Trautmann

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1a. wzięła pod uwagę fakt, że rozwój 
technologiczny prowadzi do powstania 
innych form produkcji, w związku z czym 
konieczne jest stworzenie nowych modeli 
ekonomicznych i handlowych, które 
muszą gwarantować właścicielom praw 
bardziej sprawiedliwe zyski;

Or. fr

Poprawka 3
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. wspierała dostępność ważnych w całej 
UE licencji dotyczących praw własności 
intelektualnej (PWI);

1. wspierała dostępność ważnych w całej 
UE licencji dotyczących praw własności 
intelektualnej (PWI), poddanych najpierw 
szczegółowej ocenie wpływu z 
uwzględnieniem różnic pomiędzy 
podmiotami sektora treści cyfrowych;

Or. ro

Poprawka 4
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zaleca przeprowadzenie badania na 
temat wpływu patentów na MŚP, 
uwzględniającego nie tylko koszt 
patentów, lecz również ich jakość, 
ponieważ patenty o niskiej jakości 
prowadzą do powstania wysokich kosztów 
związanych ze sporami patentowymi, które 
są szczególnie szkodliwe dla MŚP;

Or. en

Poprawka 5
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. ubolewa, że w przedmiotowym 
komunikacie pomylono dwie zupełnie 
różne kwestie – podrabianie na skalę 
handlową i niedozwolone cyfrowe 
kopiowanie o charakterze 
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niekomercyjnym („piractwo”); uznaje, że 
podrabianie jest poważnym problemem, 
szczególnie w odniesieniu do produktów 
związanych ze zdrowiem; ponadto jest 
zaniepokojony, że traktowanie obu tych 
kwestii w jednakowy sposób może 
zaszkodzić walce z podrabianiem;

Or. en

Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznała za krok w kierunku utworzenia 
wewnętrznego rynku PWI licencje w 
języku oryginalnym, umożliwiające 
posiadaczowi licencji na dane dzieło 
w danym języku dystrybucję tego dzieła w 
tym języku w całej UE;

2. uznała za krok w kierunku utworzenia 
wewnętrznego rynku PWI takie 
instrumenty, jak opatrywanie filmów 
napisami oferowane przez telewizję 
cyfrową, umożliwiające posiadaczom 
licencji na dane dzieło dystrybucję tego 
dzieła w wielu językach;

Or. ro

Poprawka 7
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. propagowała interoperacyjność i 
technologiczną neutralność, umożliwiając 
dystrybucję treści objętych PWI
niezależnie od zastosowanej technologii 
lub formatu, a także wymienialność treści 
pomiędzy poszczególnymi formatami;

3. propagowała interoperacyjność i 
technologiczną neutralność, umożliwiając 
dystrybucję treści niezależnie od 
zastosowanej technologii lub formatu, a 
także wymienialność treści pomiędzy 
poszczególnymi formatami;

Or. en
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Poprawka 8
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzięła pod uwagę istnienie 
szczególnych formatów umożliwiających 
dostęp do dzieł osobom niepełnosprawnym 
i przyjęła niezbędne środki na rzecz 
propagowania dystrybucji tych formatów;

Or. it

Poprawka 9
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. utrzymała silną ochronę PWI, 
jednocześnie ułatwiając legalne 
wykorzystywanie dzieł poprzez łatwo 
dostępne, kompleksowe i 
ogólnoeuropejskie opcje w zakresie 
licencjonowania, którym towarzyszyć 
będzie przejrzystość w odniesieniu do 
właścicieli PWI;

4. utrzymała silną ochronę PWI, 
jednocześnie ułatwiając legalne 
wykorzystywanie dzieł, szczególnie do 
celów niekomercyjnych, takich jak cele 
edukacyjne i badawcze, poprzez łatwo 
dostępne, kompleksowe i 
ogólnoeuropejskie opcje w zakresie 
licencjonowania, którym towarzyszyć 
będzie przejrzystość w odniesieniu do 
właścicieli PWI;

Or. it

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. utrzymała silną ochronę PWI, 
jednocześnie ułatwiając legalne 
wykorzystywanie dzieł poprzez łatwo 
dostępne, kompleksowe i 
ogólnoeuropejskie opcje w zakresie 
licencjonowania, którym towarzyszyć 
będzie przejrzystość w odniesieniu do 
właścicieli PWI;

4. utrzymała silną ochronę PWI, 
jednocześnie ułatwiając legalne 
wykorzystywanie dzieł poprzez łatwo 
dostępne, kompleksowe i 
ogólnoeuropejskie opcje w zakresie
licencjonowania dla sektorów, w których 
jest to konieczne, którym to opcjom 
towarzyszyć będzie przejrzystość w 
odniesieniu do właścicieli PWI 
zapewniania przez podmioty zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi;

Or. en

Poprawka 11
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. rozważyła wprowadzenia skutecznych 
sankcji zniechęcających do naruszania 
praw autorskich i zapobiegających stratom 
ponoszonym przez właścicieli praw w 
następstwie tych naruszeń, przy 
jednoczesnym utrzymaniu zasady, zgodnie 
z którą na przykład dostawcy usług 
łączności pełnią tylko rolę przekaźników i 
tym samym nie ponoszą 
odpowiedzialności za naruszenia, do 
których doszło za pośrednictwem ich 
usług lub które te usługi ułatwiły;

5. rozważyła wprowadzenie skutecznych i 
proporcjonalnych sankcji zniechęcających 
do naruszania praw autorskich i 
zapobiegających stratom ponoszonym 
przez właścicieli praw w następstwie tych 
naruszeń;

Or. fr
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Poprawka 12
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. rozważyła wprowadzenia skutecznych 
sankcji zniechęcających do naruszania 
praw autorskich i zapobiegających 
stratom ponoszonym przez właścicieli 
praw w następstwie tych naruszeń, przy 
jednoczesnym utrzymaniu zasady, zgodnie 
z którą na przykład dostawcy usług 
łączności pełnią tylko rolę przekaźników i 
tym samym nie ponoszą odpowiedzialności 
za naruszenia, do których doszło za 
pośrednictwem ich usług lub które te 
usługi ułatwiły;

5. rozważyła przyjęcie zrównoważonego 
podejścia, uwzględniającego z jednej 
strony właścicieli praw, a z drugiej –
wolność wypowiedzi i podstawowe prawa 
użytkowników sieci, przy jednoczesnym 
utrzymaniu zasady, zgodnie z którą na 
przykład dostawcy usług łączności pełnią 
tylko rolę przekaźników i tym samym nie 
ponoszą odpowiedzialności za naruszenia, 
do których doszło za pośrednictwem ich 
usług lub które te usługi ułatwiły;

Or. en

Poprawka 13
Catherine Trautmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. rozważyła wprowadzenia skutecznych 
sankcji zniechęcających do naruszania 
praw autorskich i zapobiegających stratom 
ponoszonym przez właścicieli praw w 
następstwie tych naruszeń, przy 
jednoczesnym utrzymaniu zasady, zgodnie 
z którą na przykład dostawcy usług 
łączności pełnią tylko rolę przekaźników i 
tym samym nie ponoszą odpowiedzialności 
za naruszenia, do których doszło za 
pośrednictwem ich usług lub które te 
usługi ułatwiły;

5. przed wprowadzeniem skutecznych 
sankcji zniechęcających do naruszania 
praw autorskich i zapobiegających stratom 
ponoszonym przez właścicieli praw w 
następstwie tych naruszeń, przy 
jednoczesnym utrzymaniu zasady, zgodnie 
z którą na przykład dostawcy usług 
łączności pełnią tylko rolę przekaźników i 
tym samym nie ponoszą odpowiedzialności 
za naruszenia, do których doszło za 
pośrednictwem ich usług lub które te 
usługi ułatwiły, stworzyła jak najszybciej 
system zarządzania prawami zapewniający 
właścicielom praw bardziej sprawiedliwe 
zyski i zapewniła zróżnicowaną, 



AM\806430PL.doc 9/17 PE439.283v01-00

PL

atrakcyjną i przystępną dla konsumentów 
ofertę usług prawnych, obejmującą dzieła 
osierocone;

Or. fr

Poprawka 14
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. rozważyła wprowadzenia skutecznych 
sankcji zniechęcających do naruszania 
praw autorskich i zapobiegających stratom 
ponoszonym przez właścicieli praw w 
następstwie tych naruszeń, przy 
jednoczesnym utrzymaniu zasady, zgodnie 
z którą na przykład dostawcy usług 
łączności pełnią tylko rolę przekaźników i 
tym samym nie ponoszą odpowiedzialności 
za naruszenia, do których doszło za 
pośrednictwem ich usług lub które te 
usługi ułatwiły;

5. rozważyła wprowadzenie skutecznych 
sankcji zniechęcających do naruszania 
praw autorskich i zapobiegających stratom 
ponoszonym przez właścicieli praw w 
następstwie tych naruszeń, przy 
jednoczesnym utrzymaniu zasady, zgodnie 
z którą na przykład dostawcy usług 
łączności pełnią tylko rolę przekaźników i 
tym samym nie ponoszą odpowiedzialności 
za naruszenia, do których doszło za 
pośrednictwem ich usług lub które te 
usługi ułatwiły, biorąc pod uwagę fakt, że 
dodatkowy nadzór handlu online 
stosowany przez dostawców usług 
internetowych zwiększyłby koszty 
ponoszone przez beneficjentów, a poza 
tym byłby niezgodny z prawem do 
prywatności;

Or. en

Poprawka 15
Sajjad Karim

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. rozważyła wprowadzenia skutecznych 5. rozważyła wprowadzenie skutecznych 
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sankcji zniechęcających do naruszania 
praw autorskich i zapobiegających stratom 
ponoszonym przez właścicieli praw w 
następstwie tych naruszeń, przy 
jednoczesnym utrzymaniu zasady, zgodnie 
z którą na przykład dostawcy usług 
łączności pełnią tylko rolę przekaźników i 
tym samym nie ponoszą odpowiedzialności 
za naruszenia, do których doszło za 
pośrednictwem ich usług lub które te 
usługi ułatwiły;

działań zniechęcających do naruszania 
praw autorskich i zapobiegających stratom 
ponoszonym przez właścicieli praw w 
następstwie tych naruszeń, przy 
jednoczesnym utrzymaniu zasady, zgodnie 
z którą na przykład dostawcy usług 
łączności pełnią tylko rolę przekaźników i 
tym samym nie ponoszą odpowiedzialności 
za naruszenia, do których doszło za 
pośrednictwem ich usług lub które te 
usługi ułatwiły;

Or. en

Poprawka 16
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, by przy tworzeniu ram 
prawnych sankcji nakładanych w związku 
z naruszeniem PWI uwzględniła poważne 
skutki podrabiania i piractwa w takich 
dziedzinach, jak produkty lecznicze, 
artykuły spożywcze, kosmetyki, części 
zapasowe do pojazdów, sprzęt techniczny i 
elektryczny, w porównaniu z mniejszymi 
skutkami sieciowego piractwa na małą 
skalę;

Or. en

Poprawka 17
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zaniepokojony faktem, że 
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dobrowolne porozumienia mogą być 
wykorzystywane do wdrażania środków, 
które grożą podważeniem podstawowych 
praw i zakłóceniem demokratycznych 
procesów;

Or. en

Poprawka 18
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w razie potrzeby korzystała w pełni z 
sankcji, którymi dysponuje na mocy 
przepisów dotyczących konkurencji i 
handlu;

6. w razie potrzeby korzystała w pełni z 
sankcji, którymi dysponuje na mocy 
przepisów dotyczących konkurencji i 
handlu i które muszą być proporcjonalne, 
zważywszy na potrzebę uwzględnienia 
różnicy między piractwem komercyjnym, 
którego jedynym celem jest czerpanie 
zysków, a piractwem do celów 
prywatnych, którego skala jest bardziej 
ograniczona;

Or. fr

Poprawka 19
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w razie potrzeby korzystała w pełni z 
sankcji, którymi dysponuje na mocy 
przepisów dotyczących konkurencji i 
handlu;

6. w razie potrzeby korzystała w pełni z 
sankcji, którymi dysponuje na mocy 
przepisów dotyczących konkurencji i 
handlu i odnotowała, że sankcje jako jeden 
z możliwych środków w dziedzinie praw 
autorskich powinny być z zasady 
wymierzone raczej w podmioty czerpiące 
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zyski z handlu niż w indywidualnych 
obywateli;

Or. en

Poprawka 20
Catherine Trautmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w razie potrzeby korzystała w pełni z 
sankcji, którymi dysponuje na mocy 
przepisów dotyczących konkurencji i 
handlu;

6. w razie potrzeby korzystała w pełni z 
sankcji, którymi dysponuje na mocy 
przepisów dotyczących konkurencji i 
handlu, podkreślając jednocześnie, że 
wszelkie proponowane środki muszą być 
zgodne z Konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności;

Or. fr

Poprawka 21
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w razie potrzeby korzystała w pełni z 
sankcji, którymi dysponuje na mocy 
przepisów dotyczących konkurencji i 
handlu;

6. w razie potrzeby korzystała w pełni z 
sankcji, którymi dysponuje na mocy 
przepisów dotyczących konkurencji i 
handlu, przy jednoczesnym poszanowaniu 
praw podstawowych (prawa do informacji, 
do prywatności etc.);

Or. es
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Poprawka 22
Antonio Cancian

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zajęła stanowisko w sprawie wniosków 
dotyczących obowiązkowych wyłączeń 
grupowych w celu ochrony państw 
członkowskich wobec innych krajów, 
które zajmują obecnie bardziej 
konkurencyjną pozycję na rynku;

Or. it

Poprawka 23
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. włączyła w razie potrzeby do wszystkich 
ocen skutków ocenę wpływu związaną z 
PWI, ze szczególnym uwzględnieniem 
małych i średnich przedsiębiorstw;

7. włączyła w razie potrzeby do wszystkich 
ocen skutków ocenę wpływu związaną z 
PWI, ze szczególnym uwzględnieniem 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
zwłaszcza tych z siedzibą w mniej 
uprzywilejowanych regionach;

Or. fr

Poprawka 24
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. włączyła w razie potrzeby do wszystkich 
ocen skutków ocenę wpływu związaną z 
PWI, ze szczególnym uwzględnieniem 

7. w razie potrzeby włączyła do wszystkich 
ocen skutków ocenę wpływu związaną z 
PWI i z przepływem wiedzy, ze 
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małych i średnich przedsiębiorstw; szczególnym uwzględnieniem małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 25
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. dokonała przeglądu dyrektywy 
2001/29/WE w celu osiągnięcia większej 
precyzji i zagwarantowania na poziomie 
UE harmonizacji ram prawnych ochrony 
praw autorskich w społeczeństwie 
informacyjnym;

Or. ro

Poprawka 26
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przyczyniła się za pośrednictwem 
unijnego obserwatorium zajmującego się 
zjawiskiem podrabiania i piractwa do 
opracowania wspólnych standardowych 
procedur i kryteriów, umożliwiających 
przedstawianie wiarygodnych i 
porównywalnych danych dotyczących 
przypadków podrabiania i piractwa oraz 
wartości związanych z tym strat 
w poszczególnych sektorach.

8. przyczyniła się za pośrednictwem 
unijnego obserwatorium zajmującego się 
zjawiskiem podrabiania i piractwa do 
opracowania wspólnych standardowych 
procedur i kryteriów, umożliwiających 
przedstawianie wiarygodnych i
porównywalnych danych dotyczących 
przypadków podrabiania i piractwa oraz 
wartości związanych z tym strat 
w poszczególnych sektorach;
zagwarantowała, że obserwatorium nie 
będzie wykorzystywane jako instrument 
tworzenia miękkiego prawa 
wykraczającego poza zwykłe 
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demokratyczne procedury decyzyjne;

Or. en

Poprawka 27
Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przyczyniła się za pośrednictwem 
unijnego obserwatorium zajmującego się 
zjawiskiem podrabiania i piractwa do 
opracowania wspólnych standardowych 
procedur i kryteriów, umożliwiających 
przedstawianie wiarygodnych i 
porównywalnych danych dotyczących 
przypadków podrabiania i piractwa oraz 
wartości związanych z tym strat 
w poszczególnych sektorach.

8. przyczyniła się za pośrednictwem 
unijnego obserwatorium zajmującego się 
zjawiskiem podrabiania do opracowania 
wspólnych standardowych procedur i 
kryteriów, umożliwiających przedstawianie 
wiarygodnych i porównywalnych danych 
dotyczących przypadków podrabiania oraz 
wartości związanych z tym strat 
w poszczególnych sektorach.

Or. es

Poprawka 28
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla konieczność 
przeprowadzenia wyrazistej kampanii 
medialnej i edukacyjnej na rzecz 
zwiększenia wiedzy o negatywnych 
skutkach podrabiania i piractwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem masowej 
konsumpcji takich towarów, jak 
kosmetyki, artykuły higieniczne, części 
zapasowe do samochodów, zabawki, 
produkty lecznicze oraz różnego rodzaju 
sprzęt techniczny i elektryczny.
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Or. en

Poprawka 29
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. promowała inicjatywy w zakresie 
umiejętności korzystania z mediów, która 
jest podstawowym środkiem zapobiegania 
piractwu i podrabianiu;

Or. fr

Poprawka 30
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uznaje, że wysiłki na rzecz rozwiązania 
kwestii niekomercyjnej wymiany plików w 
sieci doprowadziły do powstania silnego i 
szkodliwego antagonizmu między 
sektorem twórczym a sferą publiczną, w 
związku z czym konieczne jest zbadanie 
nowych sposobów tworzenia synergii 
pomiędzy prawami odbiorców a 
dochodami autorów i twórców;

Or. en

Poprawka 31
Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8b. odrzuciła wszelkie przepisy, które 
mogłyby umożliwić właścicielom praw 
zakłócanie prywatności osób rzekomo 
naruszających ich prawa bez należytego 
procesu sądowego.

Or. en


