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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym jest ważnym czynnikiem ożywienia gospodarczego na rynku 
wewnętrznym;

2. zauważa, że przedmiotowe pierwsze sprawozdanie dotyczące zastosowania artykułów 5, 
6 i 8 dyrektywy 2001/29/WE nie pozwala na dokonanie wnikliwej analizy ze względu na 
opóźnioną transpozycję dyrektywy w państwach członkowskich;

3. pragnie, aby Komisja przewidziała więcej czasu na sporządzenie dłuższego katalogu 
środków wykonawczych i przyszłego orzecznictwa;

4. uważa, że stosowanie niniejszej dyrektywy powinno przebiegać w większych ramach i że 
należy uwzględnić w szczególności postanowienia dotyczące handlu elektronicznego 
zawarte w dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r.
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego,
w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego1, i dyrektywie 
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
poszanowania praw do własności intelektualnej2, a także postanowienia dotyczące 
ochrony danych zawarte w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych3;

5. popiera system opierający się na arbitrażu, mediacji lub samoregulacji włączający różne 
podmioty środowiska cyfrowego;

6. uważa z jednej strony, że kształcenie i ponoszenie świadomości ma decydujące znaczenie
i wzywa z drugiej strony Komisję do zagwarantowania przejrzystości i interoperacyjności 
systemów zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi.

                                               
1 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, str. 1.
2 Dz.U. L 157 z 30.04.2004, str. 45.
3 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.
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