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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

zaleca, by Komisja:

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

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;

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

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;

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;

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

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

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.


