
Warszawa, 30.06.2011

Opinia Koalicji Otwartej Edukacji 

dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie przekazania Urzędowi ds. 

Harmonizacji Rynku Wewnętrznego niektórych spraw z zakresu ochrony praw 

własności intelektualnej

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/com_2011_288_en.pdf

Co do zasady zauważyć należy, ze założenia dokumentu opierają się na dyskusyjnych 

tezach, że handel towarami pirackimi znacząco redukuje inwestycje, innowacje i zmniejsza 

ilość miejsc pracy na rynku pracy, czy też zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu europejskich 

konsumentów. 

Projekt zajmuje się w znacznej części sposobem organizacji oraz zasadami 

finansowania Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, które to kwestie nie są istotne z 

punktu widzenia obszaru działania i zainteresowania Koalicji. Jednak zauważyć należy, że 

dokument wymienia propozycje przyszłych działań, które Urząd będzie podejmować. 

Znajdują się wśród nich takie inicjatywy, jak na przykład ocena potrzeby wprowadzenia i 

zaprojektowanie, we współpracy z innymi europejskimi instytucjami i agencjami, europejskich 

programów szkoleniowych dla instytucji, organów administracji i samorządu, których 

działalność związana jest z ochroną praw autorskich i własności intelektualnej, co wiąże się z 

dokonywaniem przez Urząd okresowych ocen, raportów oraz stworzeniem bazy danych w 

calu przechowywania i dokonywania analizy danych, dotyczących zarówno walki z piractwem, 

jak i ochrony praw autorskich i własności intelektualnej, także w kontekście stanu 

świadomości społecznej co do konieczności ich chronienia. 

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/observatory/com_2011_288_en.pdf


Komisja Europejska będzie się konsultować z Urzędem, a następnie przesyłać raporty 

Parlamentowi Europejskiemu, co może zaowocować postawniem stosownej dyrektywy. W 

tym zakresie pożądanym mógłby się okazać udział podmiotów takich, jak Koalicja w 

przygotowaniu programów i materiałów szkoleniowych oraz danych statystycznych do analiz i 

raportów w zakresie udziału wolnych licencji oraz zasad i potrzeby ich funkcjonowania w 

"rynku" licencji w ogóle. Wobec tego uważnej analizie należy poddać artykuł 4 

rozporządzenia wskazujący, kto otrzyma zaproszenia do udziału w posiedzeniach Urzędu. Z 

definicji są to reprezentanci z każdego państwa członkowskiego, oraz pięciu reprezentantów 

z Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej (art. 4 ust. 3 rozporządzenia). Niemniej art. 

4 ust. 2 rozporządzenia wskazuje podmioty, które mogą uzyskać status obserwatora; tutaj 

"Consumer organisations and small and medium sized enterprises shall be properly 

represented." Jako istotny z punktu widzenia podmiotów takich, jak Koalicja, ten zapis 

wymagałby doprecyzowania tak, aby temu właśnie kręgowi podmiotów ze wszystkich państw 

członkowskich dał możliwość udziału w pracach Urzędu.
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