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Poprawka 1
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA);

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA); ubolewa jednak, 
że Komisja Europejska negocjowała 
umowę w tajemnicy, nie włączając
Parlamentu Europejskiego ani nie 
dostarczając mu odpowiednich
informacji;

Or. en

Poprawka 2
Corinne Lepage

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA);

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA); ubolewa jednak, 
że Rada i Komisja nie włączyły należycie 
Parlamentu w proces ustalania mandatu 
negocjacyjnego i nie zapewniły 
odpowiedniej przejrzystości w toku 
rozmów;

Or. en
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Poprawka 3
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA);

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA), ale ubolewa, że 
nie znaleziono właściwej równowagi 
między prawem do prywatności a ochroną
danych; wątpi w przydatność umowy 
ACTA ze względu na ograniczoną liczbę 
sygnatariuszy;

Or. en

Poprawka 4
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA);

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA), ale ubolewa, że 
nie znaleziono właściwej równowagi 
między prawem do prywatności a ochroną 
danych; wątpi w przydatność umowy 
ACTA ze względu na ograniczoną liczbę 
sygnatariuszy;

Or. en
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Poprawka 5
Adam Gierek

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA);

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
podjęcia walki z handlem towarami 
podrobionymi, wyrażony przez 
negocjujące strony Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA), zwłaszcza na 
granicach UE;

Or. en

Poprawka 6
Jens Rohde, Daniel Caspary

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zwolennikiem porozumień 
międzynarodowych wzmacniających 
poszanowanie praw własności 
intelektualnej, uwzględniając ich 
znaczenie dla gospodarki i rynku pracy 
UE, ponieważ niedawne analizy OECD1

pokazują, że wartość międzynarodowego 
piractwa i towarów podrabianych wynosi 
około 150 miliardów euro rocznie;
__________________
1 Analiza OECD: Magnitude of 
counterfeiting and piracy of Tangible 
products: an update [Skala podrabiania i 
piractwa produktów rzeczywistych: 
aktualizacja], listopad 2009 r., 
http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/4408
8872.pdf.
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Or. en

Poprawka 7
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że prawodawstwo UE 
dotyczące poszanowania praw autorskich 
w społeczeństwie informacyjnym jest 
jednym z najnowocześniejszych i 
charakteryzuje się pełną zgodnością z 
międzynarodowymi umowami;

Or. ro

Poprawka 8
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych;

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych, oraz że może wywołać 
niedopuszczalne skutki uboczne dla
podstawowych praw jednostki, jeżeli jej 
postanowienia nie zostaną prawidłowo
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wdrożone; wątpi w tym kontekście, by 
umowa ACTA zapewniała wystarczające 
zabezpieczenie, na przykład dostateczną 
ochronę sądową, rzetelny proces sądowy i 
zasadę domniemania niewinności;

Or. en

Poprawka 9
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych;

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych, oraz że może wywołać 
niedopuszczalne skutki uboczne dla 
podstawowych praw jednostki, jeżeli jej 
postanowienia nie zostaną prawidłowo 
wdrożone; wątpi w tym kontekście, by 
umowa ACTA zapewniała wystarczające 
zabezpieczenie, na przykład dostateczną 
ochronę sądową, rzetelny proces sądowy i 
zasadę domniemania niewinności;

Or. en
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Poprawka 10
Corinne Lepage

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych;

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
niesłusznie łączy zbyt wiele różnych 
rodzajów praw własności intelektualnej w 
tych samych ramach, traktując jednakowo
towary i usługi cyfrowe; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych;

Or. en

Poprawka 11
Jens Rohde, Daniel Caspary

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to 

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych i jest świadom obaw, 
że szerszy zestaw instrumentów 
wykonawczych może lepiej spełniać
wymogi właściwe dla każdego z sektorów; 
jest świadom obaw, że niektóre definicje
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA, mogą być niedostatecznie 
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na niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych;

jasne, co może narażać na niepewność 
prawną przedsiębiorstwa europejskie, a w 
szczególności MŚP, użytkowników 
technologii, platformy internetowe i 
dostawców usług internetowych;

Or. en

Poprawka 12
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych;

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych; zauważa również, że choć 
umowa ACTA stara się zachęcać do 
twórczości artystycznej i chronić interesy 
artystów, to społeczność artystów wydaje 
się szczególnie podzielona pod względem 
potencjału i ewentualnych korzyści 
wynikających z tej umowy;

Or. en

Poprawka 13
Adam Gierek
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Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych;

2. zwraca uwagę, że umowa ACTA 
obejmuje podrabianie towarów oraz 
naruszenia w zakresie praw autorskich i 
znaków towarowych, stanowiąc w ten 
sposób uniwersalny instrument 
wykonawczy, który nie spełnia wymogów 
właściwych dla każdego z sektorów; jest 
zaniepokojony brakiem definicji 
podstawowych określeń, na których 
opierają się mechanizmy wykonawcze 
umowy ACTA, zwłaszcza w zakresie praw 
autorskich do programów komputerowych 
i ich rejestracji; obawia się, że naraża to na 
niepewność prawną przedsiębiorstwa 
europejskie, a w szczególności MŚP, 
użytkowników technologii, platformy 
internetowe i dostawców usług 
internetowych;

Or. en

Poprawka 14
Ivailo Kalfin

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ubolewa, że umowa ACTA była 
opracowywana bez zachowania 
dostatecznej przejrzystości, bez 
uwzględnienia opinii zainteresowanych 
podmiotów i z pominięciem 
kompetentnych organów 
międzynarodowych, co spowodowało wiele 
niedociągnięć strukturalnych w tekście i 
jest sprzeczne z ugruntowanymi 
praktykami i zasadami w przestrzeni 
internetowej.
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Or. en

Poprawka 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że umowa ACTA mogłaby 
zablokować Parlamentowi Europejskiemu 
możliwość zmiany prawodawstwa UE w 
zakresie praw własności intelektualnej; 
uważa, że UE powinna najpierw dokonać 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej (IPRED) i dostosować 
prawo UE do środowiska internetowego 
przed podjęciem negocjacji takiej umowy;

Or. en

Poprawka 16
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć zamysłem umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, 
wydaje się on być w sprzeczności ze 
sformułowanym przez PE w agendzie 
cyfrowej celem, zgodnie z którym Europa 
stałaby się areną dla najnowocześniejszych 
innowacji internetowych, oraz z silnym 
dążeniem do wspierania neutralności sieci i 
dostępu MŚP do europejskiego 
internetowego rynku cyfrowego;

3. zauważa, że choć zamysłem umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, 
wydaje się on być w sprzeczności ze 
sformułowanym przez PE w agendzie 
cyfrowej celem, zgodnie z którym Europa 
stałaby się areną dla najnowocześniejszych 
innowacji internetowych, oraz z silnym 
dążeniem do wspierania neutralności sieci i 
dostępu MŚP do europejskiego 
internetowego rynku cyfrowego; w tym 
zakresie innowacje stanowią 
najcenniejszy atut UE i z tego względu 
powinny być podstawą opracowania 
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kompleksowego podejścia do osiągnięcia 
wyważonego i nadrzędnego modelu, 
zapewniającego poszanowanie praw i 
uczciwe wynagrodzenie twórców i 
właścicieli praw oraz łatwy w użyciu 
dostęp do treści i dóbr kulturalnych dla 
użytkowników i obywateli;

Or. en

Poprawka 17
Adam Gierek

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć zamysłem umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE,
wydaje się on być w sprzeczności ze 
sformułowanym przez PE w agendzie 
cyfrowej celem, zgodnie z którym Europa 
stałaby się areną dla najnowocześniejszych 
innowacji internetowych, oraz z silnym 
dążeniem do wspierania neutralności sieci i 
dostępu MŚP do europejskiego 
internetowego rynku cyfrowego;

3. zauważa, że art. 27 umowy ACTA 
wydaje się być w sprzeczności ze 
sformułowanym przez PE w agendzie 
cyfrowej celem, zgodnie z którym Europa 
stałaby się areną dla tworzenia 
najnowocześniejszych innowacji 
internetowych, oraz z silnym dążeniem do 
wspierania neutralności sieci i dostępu 
wszystkich użytkowników do 
europejskiego internetowego rynku 
cyfrowego;

Or. en

Poprawka 18
Jens Rohde, Daniel Caspary

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć zamysłem umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, 
wydaje się on być w sprzeczności ze 
sformułowanym przez PE w agendzie 

3. z zadowoleniem przyjmuje zamysł
umowy ACTA, jakim jest wzmocnienie 
przemysłu UE; jest świadom obaw 
związanych z postanowieniami ACTA w 
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cyfrowej celem, zgodnie z którym Europa 
stałaby się areną dla najnowocześniejszych 
innowacji internetowych, oraz z silnym 
dążeniem do wspierania neutralności sieci i 
dostępu MŚP do europejskiego 
internetowego rynku cyfrowego;

zakresie egzekucji cyfrowej i przywołuje
sformułowany przez PE w agendzie 
cyfrowej cel, zgodnie z którym Europa 
stałaby się areną dla najnowocześniejszych 
innowacji internetowych, oraz z silnym 
dążeniem do wspierania neutralności sieci i 
dostępu MŚP do europejskiego 
internetowego rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 19
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć zamysłem umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, 
wydaje się on być w sprzeczności ze 
sformułowanym przez PE w agendzie 
cyfrowej celem, zgodnie z którym Europa 
stałaby się areną dla najnowocześniejszych 
innowacji internetowych, oraz z silnym 
dążeniem do wspierania neutralności sieci i 
dostępu MŚP do europejskiego 
internetowego rynku cyfrowego;

3. zauważa, że choć zamysłem Komisji 
Europejskiej przy podpisywaniu umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, 
jest on w sprzeczności ze sformułowanym 
przez PE w agendzie cyfrowej celem, 
zgodnie z którym Europa stałaby się areną 
dla najnowocześniejszych innowacji 
internetowych, oraz z silnym dążeniem do 
wspierania neutralności sieci i dostępu 
MŚP do europejskiego internetowego 
rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 20
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć zamysłem umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, 
wydaje się on być w sprzeczności ze 

3. zauważa, że choć zamysłem Komisji 
Europejskiej przy podpisywaniu umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, 
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sformułowanym przez PE w agendzie 
cyfrowej celem, zgodnie z którym Europa 
stałaby się areną dla najnowocześniejszych 
innowacji internetowych, oraz z silnym 
dążeniem do wspierania neutralności sieci i 
dostępu MŚP do europejskiego 
internetowego rynku cyfrowego;

jest on w sprzeczności ze sformułowanym 
przez PE w agendzie cyfrowej celem, 
zgodnie z którym Europa stałaby się areną 
dla najnowocześniejszych innowacji 
internetowych, oraz z silnym dążeniem do 
wspierania neutralności sieci i dostępu 
MŚP do europejskiego internetowego 
rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 21
Corinne Lepage

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć zamysłem umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, 
wydaje się on być w sprzeczności ze 
sformułowanym przez PE w agendzie 
cyfrowej celem, zgodnie z którym Europa 
stałaby się areną dla najnowocześniejszych 
innowacji internetowych, oraz z silnym 
dążeniem do wspierania neutralności sieci i 
dostępu MŚP do europejskiego 
internetowego rynku cyfrowego;

3. ubolewa, że choć zamysłem umowy 
ACTA jest wzmocnienie przemysłu UE, 
jest on sprzeczny ze sformułowanym przez 
PE w agendzie cyfrowej celem, zgodnie 
z którym Europa stałaby się areną dla 
najnowocześniejszych innowacji 
internetowych, oraz z silnym dążeniem do 
wspierania neutralności sieci i dostępu 
MŚP do europejskiego internetowego 
rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 22
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że dane dotyczące naruszeń 
praw własności intelektualnej są niespójne, 
niekompletne, niewystarczające 
i rozproszone oraz że dla jakiegokolwiek 

4. przypomina, że dane dotyczące naruszeń 
praw własności intelektualnej są niespójne, 
niekompletne, niewystarczające 
i rozproszone oraz że dla jakiegokolwiek 
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dodatkowego wniosku legislacyjnego 
konieczna jest obiektywna, niezależna 
ocena skutków;

dodatkowego wniosku legislacyjnego 
konieczna jest obiektywna, niezależna 
ocena skutków; podkreśla, że planowane
przepisy umowy ACTA mogą 
niekorzystnie wpłynąć na realizację celów 
strategii „Europa 2020”, a w 
szczególności na apel o wspieranie 
otwartości i skorzystanie z kreatywnego 
potencjału Europy w ramach inicjatywy 
przewodniej „Unia innowacji” w strategii 
„Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 23
Jens Rohde, Daniel Caspary

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że dane dotyczące naruszeń 
praw własności intelektualnej są niespójne,
niekompletne, niewystarczające
i rozproszone oraz że dla jakiegokolwiek 
dodatkowego wniosku legislacyjnego 
konieczna jest obiektywna, niezależna 
ocena skutków;

4. przypomina, że w dorocznych 
sprawozdaniach celnych Komisji 
widoczne jest stałe zwiększanie się 
wolumenu skonfiskowanych towarów 
podejrzewanych o naruszanie praw 
własności intelektualnej, wraz ze 
wzrostem liczby spraw z 43 500 w 2009 r. 
do prawie 80 000 w 2010 r.1; jest jednak 
świadom obaw, że dane dotyczące 
naruszeń praw własności intelektualnej są 
niekompletne i rozproszone; popiera 
obiektywną, niezależną ocenę skutków dla 
wniosków legislacyjnych;
__________________
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/d
ocuments/customs/customs_controls/counterfeit_p
iracy/statistics/statistics_2010.pdf.

Or. en
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Poprawka 24
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że zajmując się 
charakterem naruszeń praw własności 
intelektualnej, Parlament Europejski 
podkreślał znaczenie zasady 
proporcjonalności1; dlatego z niepokojem 
przyjmuje fakt, że w umowie ACTA nie 
dokonano rozróżnienia między 
naruszeniami popełnianymi w skali 
komercyjnej a naruszeniami 
dokonywanymi przez użytkowników 
prywatnych do użytku osobistego, a nie z 
chęci zysku; uważa ponadto, że umowa 
ACTA mogłaby zablokować PE możliwość 
zmiany prawodawstwa UE w zakresie 
praw własności intelektualnej, podczas 
gdy w najbliższych miesiącach 
przewidziany jest przegląd dyrektywy w 
sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej (IPRED).
__________________
1 IPRED2 – pierwsze czytanie w PE, 
kwiecień 2007 r. Art. 2 lit. b).

Or. en

Poprawka 25
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża poważne obawy dotyczące 
egzekwowania praw autorskich w 
internecie, w szczególności obowiązku 
stosowania sankcji karnych, bez 
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koniecznego zapewnienia wiążących 
zabezpieczeń dla użytkowników 
prywatnych, a także niejasnego określenia 
definicji, zwłaszcza koncepcji „użytku 
komercyjnego”. Na przykład w art. 14 ust. 
2 państwa uzgadniają, że „Strona może 
wyłączyć z zakresu stosowania […] małe 
ilości towarów o charakterze 
niehandlowym znajdujące się w bagażu 
osobistym podróżnego”, co oznacza 
również, że strona może podjąć decyzję o 
niewyłączeniu małych ilości takich 
towarów, co budzi poważne obawy w 
zakresie możliwego naruszania 
swobodnego przepływu towarów i osób w 
UE.

Or. en

Poprawka 26
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na potrzebę obrony i 
zagwarantowania swobodnego i otwartego 
internetu, a także ochrony praw własności 
intelektualnej; podkreśla, że nie ma 
sprzeczności między prawami własności a 
swobodą informacji, zarówno w 
internecie, jak i poza nim.

Or. en

Poprawka 27
Corinne Lepage

Projekt opinii
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Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża wątpliwości dotyczące 
skuteczności umowy ACTA, biorąc pod 
uwagę, że stronami umowy nie są kraje 
będące głównym źródłem towarów 
podrabianych.

Or. en

Poprawka 28
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wyraża zaniepokojenie 
postanowieniami art. 27 ust. 1, w którym 
przewiduje się „dostępność środków 
doraźnych zapobiegających naruszeniom i 
środków odstraszających od dalszych 
naruszeń” bez zdefiniowania tych 
środków, a także art. 27 ust. 4, który 
stanowi, że właściwe organy strony 
umowy będą posiadały „prawo do 
wydania dostawcy usług internetowych 
nakazu niezwłocznego ujawnienia 
posiadaczowi praw informacji 
wystarczających do zidentyfikowania 
abonenta, którego konto zostało użyte do 
domniemanego naruszenia”;

Or. ro

Poprawka 29
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
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Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 4c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję do opracowania 
proporcjonalnej i wyważonej propozycji 
zmiany dyrektywy w sprawie 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej oraz do zbadania korzyści 
wynikających ze wzmocnienia praw 
użytkowników, działając w oparciu o 
obiektywne dane dotyczące naruszania 
praw autorskich, które muszą pochodzić z 
ustanowionego przez Komisję 
obserwatorium do spraw naruszeń praw 
własności intelektualnej.

Or. en

Poprawka 30
Corinne Lepage

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zaniepokojony faktem, że tekst 
umowy ACTA nie zapewnia odpowiedniej 
równowagi między prawem do własności 
intelektualnej a swobodą prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz między 
prawem do ochrony danych osobowych a 
wolnością otrzymywania i przekazywania 
informacji, a więc nie spełnia wymogu 
będącego niedawno przedmiotem 
orzeczenia wydanego przez Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości;

5. jest mocno zaniepokojony faktem, że 
tekst umowy ACTA nie zapewnia 
odpowiedniej równowagi między prawem 
do własności intelektualnej a swobodą 
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz między prawem do ochrony danych 
osobowych a wolnością otrzymywania 
i przekazywania informacji, a więc nie 
spełnia wymogu będącego niedawno 
przedmiotem orzeczenia wydanego przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 31
Jens Rohde, Daniel Caspary
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Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zaniepokojony faktem, że tekst
umowy ACTA nie zapewnia odpowiedniej 
równowagi między prawem do własności 
intelektualnej a swobodą prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz między 
prawem do ochrony danych osobowych a 
wolnością otrzymywania i przekazywania 
informacji, a więc nie spełnia wymogu 
będącego niedawno przedmiotem 
orzeczenia wydanego przez Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości;

5. uważa, że w być może w umowie ACTA 
niewystarczająco jasno podkreślono kilka 
obowiązków sygnatariuszy do ochrony 
praw podstawowych; jest świadom obaw,
że niektóre fragmenty tekstu umowy 
ACTA można uznać za wywierające 
wpływ na równowagę między prawem do 
własności intelektualnej a swobodą
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz między prawem do ochrony danych 
osobowych a wolnością otrzymywania 
i przekazywania informacji, a więc nie 
spełnia wymogu będącego niedawno 
przedmiotem orzeczenia wydanego przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 32
Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na zawarte w tekście 
umowy ACTA zabezpieczenia, zgodnie z 
którymi procedury przewidziane w 
umowie ACTA „są stosowane w sposób, 
który pozwala uniknąć tworzenia barier 
dla zgodnej z prawem działalności, w tym 
handlu elektronicznego, oraz, zgodnie z 
prawodawstwem Strony, zachowuje 
podstawowe zasady, takie jak wolność 
słowa, sprawiedliwy proces i prywatność”; 
przypomina, że zgodnie z opinią Wydziału
Prawnego Parlamentu Europejskiego, SJ-
0661/11, umowa ACTA nie narzuca 
żadnych zobowiązań sprzecznych z 
prawami podstawowymi, istniejącym 
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dorobkiem prawnym UE lub 
wymagających przyjęcia nowego lub 
zmiany obowiązującego prawodawstwa w 
UE;

Or. en

Poprawka 33
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że wszelkie środki mogące 
oznaczać powszechnie stosowany nadzór 
nad zachowaniem użytkowników 
internetu i komunikacją elektroniczną w 
odniesieniu do niewielkich, 
niekomercyjnych naruszeń byłyby 
nieproporcjonalne i stanowiłyby 
naruszenie Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 34
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że wszelkie środki mogące 
oznaczać powszechnie stosowany nadzór 
nad zachowaniem użytkowników 
internetu i komunikacją elektroniczną w 
odniesieniu do niewielkich, 
niekomercyjnych naruszeń byłyby 
nieproporcjonalne i stanowiłyby 
naruszenie Karty Praw Podstawowych 
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Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 35
Corinne Lepage

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża zaniepokojenie niepewnością 
w zakresie sposobu wrażania umowy 
ACTA przez Komisję i państwa 
członkowskie UE;

Or. en

Poprawka 36
Corinne Lepage

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża zaniepokojenie kwestią
zgodności umowy ACTA z 
prawodawstwem UE, prawami 
podstawowymi w UE oraz dostępem do 
legalnych leków generycznych;

Or. en

Poprawka 37
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
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Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że zwalczanie obrotu towarami 
podrobionymi nie musi wiązać się z 
ryzykiem naruszania podstawowych praw 
obywateli europejskich;

Or. ro

Poprawka 38
Ivailo Kalfin

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przyjmuje do wiadomości obawy 
wyrażone przez Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych na temat prywatności 
danych oraz ochrony praw podstawowych. 
Zauważa ponadto, że brak precyzji 
postanowień umowy ACTA może 
spowodować wysoce niepożądane i 
niedopuszczalne skutki uboczne dla praw 
podstawowych jednostki, zwłaszcza w 
cyberprzestrzeni;

Or. en

Poprawka 39
Giles Chichester

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest w związku z tym zmuszony zwrócić 
się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, aby odmówiła 
wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy.

6. jest w związku z tym zmuszony zwrócić 
się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, aby przerwała prace 
nad wnioskiem do czasu wydania 
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orzeczenia przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 40
Daniel Caspary

Projekt opinii
Zwięzłe uzasadnienie – ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest w związku z tym zmuszony zwrócić 
się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, aby odmówiła 
wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy.

6. jest w związku z tym zmuszony zwrócić 
się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, aby uwzględniła 
powyższe obawy w swojej ocenie tej 
umowy.

Or. en

Poprawka 41
Daniel Caspary

Projekt opinii
Pojedynczy akapit

Projekt opinii Poprawka

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o zalecenie 
Parlamentowi, aby odmówił wydania 
zgody.

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie 
powyższych obaw w swojej ocenie tej 
umowy.

Or. en


