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66.   w dziedzinie zdrowia publicznego popiera definicję podrabianych leków podaną przez Światową Orga
nizację Zdrowia: „lek, któremu nadano — w sposób celowy i oszukańczy — nieprawdziwe oznaczenia doty
czące jego tożsamości lub źródła. Podrabianie może dotyczyć zarówno produktów markowych, jak 
i generycznych, a podróbki mogą zawierać właściwe lub niewłaściwe składniki, zbyt małą ilość substancji ak
tywnych lub nie zawierać ich wcale, bądź posiadać podrobione opakowanie”;

67.   podkreśla znaczenie, jakie w procesie przyjmowania środków mających na celu przeciwdziałanie pod
rabianiu towarów i piractwu ma przestrzeganie praw podstawowych, takich jak ochrona prywatności i danych; 

Uwagi końcowe

68.   zwraca się do Komisji, aby wraz z  Radą i  państwami członkowskimi określiła jasną, spójną i  ambitną 
linię polityczną, która – równolegle do inicjatyw wewnętrznych w dziedzinie celnej – pozwoli na koordyno
wanie działań „zewnętrznych” Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie walki z podrabianiem to
warów i piractwem oraz na kierowanie nimi;

69.   zwraca się do Komisji o  sprzyjanie działaniom uzupełniającym w  stosunku do norm prawnych, a  w 
szczególności o  promowanie większego uwrażliwiania w  Europie na niebezpieczeństwa związane ze zjawi
skiem podrabiania, mającego na celu ułatwienie zmiany postrzegania przez społeczeństwo zjawiska podra
biania i piractwa; 

70.   uważa, że Komisja powinna rozważyć ustanowienie międzynarodowej tabeli wyników dotyczących pod
rabiania towarów, która mogłaby się wzorować na tabeli wyników rynku wewnętrznego i która ukazywałaby 
kraje uzyskujące wyniki poniżej średniej w zwalczaniu zjawiska podrabianych towarów; 

71.   nalega, by Rada i Komisja umożliwiły Parlamentowi odegranie bardziej centralnej roli Parlamentu w wal
ce z podrabianiem towarów; uważa za szczególnie korzystne dla Unii Europejskiej promowanie swojej obec
ności politycznej na specjalistycznych posiedzeniach międzynarodowych, takich jak Global Anti-counterfeiting 
and Piracy Congress, jak i  na forum organizacji międzynarodowych zaangażowanych w  ochronę własności 
intelektualnej; 

72.   zwraca się do Komisji Europejskiej i do Rady o informowanie go o wszystkich podejmowanych inicja
tywach oraz o  włączanie go do nich; wyraża przekonanie, że w  duchu traktatu lizbońskiego porozumienie 
ACTA powinno być ratyfikowane przez Parlament Europejski na mocy procedury zgody; 

* 

*  * 

73.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich i krajów kandydujących. 

Wymogi rachunkowości dotyczące średnich przedsiębiorstw

P6_TA(2008)0635

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wymogów rachunkowości 
dotyczących małych i  średnich przedsiębiorstw, w szczególności mikroprzedsiębiorstw

(2010/C 45 E/10)

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 192 ust. 2 i 232 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem a Komisją z dnia 26 ma
ja 2005 r.

(1)  Dz.U. C 117 E z 18.5.2006, s. 125.

 (1),
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— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla 
przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu

(1)  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0220.

 (1)), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowany „Najpierw myśl na małą ska
lę. Program »Small Business Act« dla Europy” (COM(2008)0394), 

— uwzględniając opinię Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyj
nych z dnia 10  lipca 2008 r. zatytułowaną „Zmniejszanie obciążeń administracyjnych; obszar prioryte
towy prawo spółek / roczne sprawozdania finansowe”, 

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Euro
pejskiego i  Rady 2008/…/EWG zmieniajacej dyrektywy Rady 78/660/EWG i  83/349/EWG w  odniesie
niu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązku 
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

(2)  Teksty przyjęte P6_TA(2008)0631.

 (2), 

— uwzględniając oświadczenie Komisji w sprawie obowiązków średnich przedsiębiorstw w zakresie księgo
wości, złożone przed Parlamentem podczas sesji plenarnej w dniu 18 grudnia 2008 r., 

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dotychczasowe zasady rachunkowości ustanowione w  czwartej dyrektywie 
78/660/EWG z  dnia 25  lipca 1978  r. opartej na art.  5 ust.  3 lit.  g) Traktatu w  sprawie rocznej rachun
kowości niektórych rodzajów przedsiębiorstw

(3)  Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.

 (3) (czwarta dyrektywa dotycząca prawa spółek) oraz w si
ódmej dyrektywie Rady 83/349/EWG z  dnia 13  czerwca 1983 opartej na art.  54 ust.  3 lit.  g) Traktatu 
w  sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

(4)  Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.

 (4) (siódma dyrektywa dotycząca prawa spółek) 
są często bardzo uciążliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności dla mikroprzedsię
biorstw (bardzo małych przedsiębiorstw),

B. mając na uwadze, że Grupa Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyj
nych, w swojej wyżej wymienionej opinii wezwała już Komisję do wyłączenia mikroprzedsiębiorstw z za
kresu dyrektyw w sprawie rachunkowości,

1.   przypomina Komisji, że o ile spójny i zharmonizowany system rachunkowości w Unii Europejskiej sprzy
ja handlowi na rynku wewnętrznym, mikroprzedsiębiorstwa, np. drobni kupcy detaliczni lub przedsiębior
stwa rzemieślnicze, są nadmiernie obciążone przez dotychczasowe zasady rachunkowości, oraz że jeżeli 
przedsiębiorstwa te są aktywne głównie w  jednym państwie członkowskim na szczeblu lokalnym lub regio
nalnym, to nie mają one transgranicznego wpływu na rynek wewnętrzny lub na konkurencję w UE, a zatem 
państwa członkowskie powinny mieć możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia tych przedsię
biorstw z ustawowych obowiązków w zakresie rachunkowości; 

2.   wzywa Komisję do przedstawienia wniosku legislacyjnego umożliwiającego państwom członkowskim wy
łączenie z zakresu stosowania dyrektyw czwartej i siódmej dotyczących prawa spółek przedsiębiorstw, które 
w oparciu o dane z bilansu nie przekraczają limitów dwóch z trzech następujących kryteriów: 

— suma bilansowa: 500 000 EUR 

— obrót netto: 1 000 000 EUR 

— średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 10,

jeżeli działalność gospodarcza tych przedsiębiorstw prowadzona jest na szczeblu lokalnym lub regionalnym 
w jednym państwie członkowskim;
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3.   wzywa Komisję, aby w celu pobudzenia uproszczenia i harmonizacji prawa spółek, a w szczególności za
sad rachunkowości na rynku wewnętrznym, kontynuowała wysiłki w  zakresie przeglądu dyrektyw czwartej 
i  siódmej dotyczących prawa spółek oraz aby przedstawiła do końca 2009  r. jednolite europejskie ramy ra
chunkowości; przypomina Komisji, że jednolita norma zmniejszy obciążenia administracyjne dla wszystkich 
małych i średnich przedsiębiorstw i zwiększy przejrzystość dla wszystkich odnośnych zainteresowanych pod
miotów oraz że uproszczenie powinno zostać w znacznym stopniu pobudzone przez uporządkowane wpro
wadzenie formatu XBRL (Extensible Business Reporting Language) na szczeblu europejskim; 

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji. 

Europejski dokument urzędowy

P6_TA(2008)0636

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z  dnia 18  grudnia 2008  r. zawierająca zalecenia dla Komisji 
dotyczące europejskiego dokumentu urzędowego (2008/2124(INI))

(2010/C 45 E/11)

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 192 akapit drugi Traktatu WE, 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 maja 2005 r. pt. „Program haski: dziesięć priorytetów na naj
bliższe pięć lat. Partnerstwo na rzecz odnowy europejskiej w  dziedzinie wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości” (COM(2005)0184), 

— uwzględniając analizę porównawczą dotyczącą aktów urzędowych, sporządzoną dla Komisji przez Ko
misję Prawną, 

— uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0451/2008),

A. mając na uwadze, że we wspomnianym komunikacie dotyczącym programu haskiego Komisja wśród 
swoich priorytetów uwypukliła konieczność zagwarantowania rzeczywistej przestrzeni europejskiej w są
downictwie cywilnym, szczególnie w odniesieniu do uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych; ma
jąc na uwadze, że w  celu podniesienia wzajemnego zaufania w  Unii Europejskiej w  programie tym 
wymieniono, jako zasadniczy priorytet na najbliższe lata, dążenie do wdrożenia zasady wzajemnego uzna
wania, która stanowi konkretny środek ochrony obywateli, oraz zagwarantowanie jej stosowania ponad 
granicami w Europie,

B. mając na uwadze, że w myśl programu haskiego dążenie do wdrożenia programu wzajemnego uznawa
nia stanowi zasadniczy priorytet oraz że wdrażanie to powinno zakończyć się do 2011 r.,

C. mając na uwadze, że przepływ obywateli w Unii Europejskiej stale się nasila; mając w związku z tym na 
uwadze, że coraz częściej powstają sytuacje prawne dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich,

D. mając na uwadze, że we wspomnianym komunikacie dotyczącym programu haskiego Komisja uznała, iż 
w dziedzinie sądownictwa cywilnego zasadniczym aspektem, któremu należy poświęcić uwagę, jest uzna
wanie aktów publicznych; mając na uwadze, że w związku z tym należy koniecznie i pilnie ułatwić uzna
wanie i wykonywanie dokumentów urzędowych zdefiniowanych w orzeczeniu w sprawie Unibank

(1)  Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie C-260/97, Zb. Orz. 1999,
str. 3715.

 (1),

LP06/E54C


