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POPRAWKI 001-032 
Poprawki złożyła Komisja Prawna

Sprawozdanie
Max Andersson A8-0097/2017
Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych 
ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z 
niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem 

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając Protokół nr 2 do 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w sprawie 
stosowania zasady pomocniczości i 
proporcjonalności,

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając art. 26 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencję Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
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niepełnosprawnych (UNCRPD);

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej gwarantuje prawo do 
informacji (art. 11) i prawo do nauki (art. 
14).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Osoby niewidome, słabowidzące i 
osoby z niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 
drukiem nadal napotykają liczne bariery w 
dostępie do książek i innych materiałów 
drukowanych, które podlegają ochronie 
prawa autorskiego i praw pokrewnych. 
Należy podjąć działania, aby zwiększyć 
dostępność utworów w formatach 
umożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym oraz poprawić obieg 
tych utworów na rynku wewnętrznym.

(3) Osoby niewidome, słabowidzące i 
osoby z niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 
drukiem nadal napotykają liczne bariery w 
dostępie do książek i innych materiałów 
drukowanych, które podlegają ochronie 
prawa autorskiego i praw pokrewnych. 
Mając na uwadze, że zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym prawa dostępu do 
informacji i prawa do udziału w życiu 
kulturalnym, gospodarczym i społecznym, 
na równych zasadach z innymi osobami, 
leży w interesie społecznym, należy podjąć 
działania, aby zwiększyć dostępność 
utworów w formatach umożliwiających 
dostęp osobom niepełnosprawnym oraz 
poprawić obieg tych utworów na rynku 
wewnętrznym, na warunkach 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, w 
celu zapewnienia dostępu do wiedzy i 
informacji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu 
dostępu do opublikowanych utworów 
osobom niewidomym, słabowidzącym i 
osobom z niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 
drukiem („traktat”) został w imieniu Unii 
podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r23. 
Jego celem jest poprawa dostępności 
utworów i innych chronionych 
przedmiotów praw autorskich w 
dostępnych formatach dla osób 
niewidomych, słabowidzących i osób z 
niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 
drukiem. Traktat z Marrakeszu 
zobowiązuje umawiające się strony do 
zapewnienia wyjątków i ograniczeń 
względem praw posiadaczy praw 
autorskich i praw pokrewnych w celu 
tworzenia i rozpowszechniania kopii 
niektórych utworów i innych przedmiotów 
objętych ochroną w formatach 
umożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym, a także umożliwienia 
transgranicznej wymiany takich kopii. 
Zawarcie traktatu z Marrakeszu przez Unię 
wymaga dostosowania unijnego prawa 
poprzez ustanowienie obowiązkowego 
wyjątku w odniesieniu do zastosowań, 
utworów i beneficjentów objętych 
traktatem. Niniejsza dyrektywa w 
zharmonizowany sposób wypełnia 
obowiązki, które Unia musi spełnić na 
mocy traktatu z Marrakeszu , w celu 
zapewnienia, aby środki te były stosowane 
jednolicie na całym rynku wewnętrznym.

(4) Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu 
dostępu do opublikowanych utworów 
osobom niewidomym, słabowidzącym i 
osobom z niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 
drukiem („traktat”) został w imieniu Unii 
podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r.23, a 
już w 2013 r. przyjęła go Światowa 
Organizacja Własności Intelektualnej. 
Jego celem jest poprawa dostępności i 
transgranicznej wymiany utworów i 
innych chronionych przedmiotów praw 
autorskich w dostępnych formatach dla 
osób niewidomych, słabowidzących i osób 
z niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 
drukiem. Traktat z Marrakeszu 
zobowiązuje umawiające się strony do 
zapewnienia wyjątków i ograniczeń 
względem praw posiadaczy praw 
autorskich i praw pokrewnych w celu 
tworzenia i rozpowszechniania kopii 
niektórych utworów i innych przedmiotów 
objętych ochroną w formatach 
umożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym, a także umożliwienia 
transgranicznej wymiany takich kopii. 
Zawarcie traktatu z Marrakeszu przez Unię 
wymaga dostosowania unijnego prawa 
poprzez ustanowienie obowiązkowego i 
ujednoliconego wyjątku w odniesieniu do 
zastosowań, utworów i beneficjentów 
objętych traktatem. Niniejsza dyrektywa w 
zharmonizowany sposób wypełnia 
obowiązki, które Unia musi spełnić na 
mocy traktatu z Marrakeszu, w celu 
zapewnienia, aby środki te były stosowane 
jednolicie na całym rynku wewnętrznym.

_________________ _________________
23 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 
kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w 
imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z 
Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do 
opublikowanych utworów osobom 
niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym 

23 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 
kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w 
imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z 
Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do 
opublikowanych utworów osobom 
niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym 
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na inne zaburzenia odczytu druku, (Dz.U. 
L 115 z 17.4.2014, s. 1).

na inne zaburzenia odczytu druku (Dz.U. L 
115 z 17.4.2014, s. 1).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Beneficjentami tej dyrektywy są 
osoby niewidome, osoby mające 
ograniczoną zdolność postrzegania lub 
czytania niepoddającą się korekcji w takim 
stopniu, aby funkcja wzroku tej osoby stała 
się zasadniczo równoważna z funkcją 
wzroku osoby nieposiadającej takiego 
ograniczenia lub takiej 
niepełnosprawności, lub osoby z 
ograniczoną zdolnością postrzegania lub 
czytania, w tym także z dysleksją, które to 
niepełnosprawności uniemożliwiają im 
czytanie dzieł drukowanych w zasadniczo 
takim samym stopniu jak czynią to osoby 
bez niepełnosprawności; bądź też osoby, 
które te nie są w stanie trzymać książki 
bądź posługiwać się nią lub też skupić 
wzroku bądź poruszać oczami w stopniu 
umożliwiającym czytanie w normalnych 
okolicznościach z powodu 
niepełnosprawności fizycznej. Celem 
środków wprowadzonych na mocy 
niniejszej dyrektywy jest poprawa 
dostępności książek, czasopism, gazet, 
magazynów oraz innych tekstów pisanych, 
partytur muzycznych i innych materiałów 
drukowanych, w tym w formie 
dźwiękowej, analogowych bądź 
cyfrowych, w formatach, dzięki którym te 
utwory i inne przedmioty objęte ochroną 
stają się dostępne dla tych osób zasadniczo 
w takim samym stopniu jak dla osób bez 
ograniczenia lub niepełnosprawności.  Do 
formatów umożliwiających dostęp należą: 
druk alfabetem Braille’a, duży druk, 
książki mówione i książki elektroniczne 
oraz programy radiowe.

(5) Beneficjentami tej dyrektywy są 
osoby niewidome, osoby mające 
ograniczoną zdolność postrzegania lub 
czytania niepoddającą się korekcji w takim 
stopniu, aby funkcja wzroku tej osoby stała 
się zasadniczo równoważna z funkcją 
wzroku osoby nieposiadającej takiego 
ograniczenia lub takiej 
niepełnosprawności, lub osoby z 
ograniczoną zdolnością postrzegania lub 
czytania, w tym także z dysleksją, lub też 
w związku z innymi trudnościami w 
uczeniu się, które to niepełnosprawności 
uniemożliwiają im czytanie utworów 
drukowanych w zasadniczo takim samym 
stopniu, jak czynią to osoby bez 
niepełnosprawności, bądź też osoby, które 
nie są w stanie trzymać książki bądź 
posługiwać się nią lub też skupić wzroku 
bądź poruszać oczami w stopniu 
umożliwiającym czytanie w normalnych 
okolicznościach z powodu 
niepełnosprawności fizycznej. Celem 
środków wprowadzonych na mocy 
niniejszej dyrektywy jest zatem poprawa 
dostępności książek, w tym książek 
elektronicznych, czasopism, gazet, 
magazynów oraz innych tekstów pisanych, 
partytur muzycznych i innych materiałów 
drukowanych, w tym w formie 
dźwiękowej, analogowych bądź 
cyfrowych, internetowych lub 
pozainternetowych, w formatach, dzięki 
którym te utwory i inne przedmioty objęte 
ochroną stają się dostępne dla tych osób 
zasadniczo w takim samym stopniu jak dla 
osób bez ograniczenia lub 
niepełnosprawności. Do formatów 
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umożliwiających dostęp należą również: 
druk alfabetem Braille’a, duży druk, 
książki mówione i książki elektroniczne 
oraz programy radiowe.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W dyrektywie należy zatem określić 
obowiązkowe wyjątki od praw, które są 
zharmonizowane przez prawo Unii i mają 
znaczenie w odniesieniu do zastosowań i 
utworów objętych zakresem stosowania 
traktatu z Marrakeszu. Obejmują one w 
szczególności prawa do zwielokrotniania 
utworu, jego publicznego udostępniania, 
podawania do publicznej wiadomości, 
dystrybucji i użyczenia, zgodnie z 
dyrektywą 2001/29/WE, dyrektywą 
2006/115/WE i dyrektywą 2009/24/WE, a 
także związane z nimi prawa określone w 
dyrektywie 96/9/WE. Zakres wyjątków i 
ograniczeń wymagany traktatem z 
Marrakeszu obejmuje również utwory w 
formie dźwiękowej, takie jak książki 
mówione, konieczne jest zatem, aby 
wyjątki te miały zastosowanie także do 
praw pokrewnych.

(6) W dyrektywie należy zatem określić 
obowiązkowe wyjątki od praw, które są 
zharmonizowane przez prawo Unii i mają 
znaczenie w odniesieniu do zastosowań i 
utworów objętych zakresem stosowania 
traktatu z Marrakeszu. Obejmują one w 
szczególności prawa do zwielokrotniania 
utworu, jego publicznego udostępniania, 
podawania do publicznej wiadomości, 
dystrybucji i użyczenia, zgodnie z 
dyrektywą 2001/29/WE, dyrektywą 
2006/115/WE i dyrektywą 2009/24/WE, a 
także związane z nimi prawa określone w 
dyrektywie 96/9/WE. Zakres wyjątków i 
ograniczeń wymagany traktatem z 
Marrakeszu obejmuje również utwory w 
formie dźwiękowej, takie jak książki 
mówione, konieczne jest zatem, aby 
wyjątki te miały zastosowanie także do 
praw pokrewnych. Stosowanie wyjątków 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie 
powinno odbywać się z zastrzeżeniem 
innych przewidzianych przez państwa 
członkowskie wyjątków na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach obowiązkowego wyjątku 
należy także ograniczyć prawo do 

(8) W ramach obowiązkowego wyjątku 
konieczne jest także ograniczenie prawa 
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zwielokrotniania utworu, tak aby 
umożliwić wszelkie działania, które są 
niezbędne w celu dokonania takiej zmiany 
bądź takiego przekształcenia lub 
dostosowania utworu lub innego 
przedmiotu, które umożliwiają 
wyprodukowanie kopii utworu w formacie 
umożliwiającym dostęp osobom 
niepełnosprawnym. Obejmuje to 
zapewnienie rozwiązań umożliwiających 
odczytywanie informacji w formacie 
umożliwiającym dostęp osobom 
niepełnosprawnym.

do zwielokrotniania utworu, tak aby 
umożliwić wszelkie działania, które są 
niezbędne w celu dokonania takiej zmiany 
bądź takiego przekształcenia lub 
dostosowania utworu lub innego 
przedmiotu objętego ochroną, które 
umożliwiają wyprodukowanie kopii 
utworu w formacie umożliwiającym dostęp 
osobom niepełnosprawnym. Obejmuje to 
zapewnienie rozwiązań umożliwiających 
odczytywanie informacji w formacie 
umożliwiającym dostęp osobom 
niepełnosprawnym, a także działania 
niezbędne do dostosowania istniejących 
publikacji, które są już dostępne dla 
niektórych kategorii beneficjentów, do 
potrzeb innych beneficjentów, którzy 
wymagają innych formatów, by uzyskać 
odpowiedni dostęp do utworu. Należy 
umożliwić wypożyczanie utworu 
beneficjentom.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wyjątek ten powinien umożliwiać 
upoważnionym podmiotom wytwarzanie i 
rozpowszechnianie w internecie i poza nim 
w obrębie Unii kopii utworów lub innych 
przedmiotów objętych niniejszą dyrektywą 
w formatach umożliwiających dostęp 
osobom niepełnosprawnym.

(9) Wyjątek ten powinien umożliwiać 
upoważnionym podmiotom wytwarzanie i 
rozpowszechnianie w internecie i poza nim 
w obrębie Unii kopii utworów lub innych 
przedmiotów objętych niniejszą dyrektywą 
w formatach umożliwiających dostęp 
osobom niepełnosprawnym, zgodnie z 
właściwym obowiązującym 
prawodawstwem Unii. W dyrektywie nie 
przewidziano nałożenia na upoważnione 
podmioty obowiązku rozpowszechniania 
kopii. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W przypadku gdy rynek nie jest w 
stanie zapewnić dostępu, rola podmiotów 
praw autorskich w udostępnianiu 
własnych utworów osobom słabowidzącym 
lub osobom z niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 
drukiem jest równie ważna, jak wyjątki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, w 
celu poprawy dostępności utworów 
tekstowych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Aby sprzyjać wymianie między 
państwami członkowskimi, należy 
utworzyć jedną publicznie dostępną 
internetową bazę danych, zarządzaną 
przez Urząd Unii Europejskiej ds. 
Własności Intelektualnej (EUIPO), 
zawierającą informacje na temat 
upoważnionych podmiotów i dane 
bibliograficzne dotyczące utworów – 
wyprodukowanych i udostępnionych przez 
upoważnione podmioty – w formacie 
umożliwiającym dostęp osobom 
niepełnosprawnym. Ta baza danych 
powinna również zawierać informacje o 
publikacjach dostępnych od początku w 
formacie umożliwiającym dostęp osobom 
niepełnosprawnym, czyli o publikacjach 
opracowanych przez wydawców w takim 
formacie, i powinna być interoperacyjna z 
bazą danych ABC TIGAR (Trusted 
Intermediary Global Accessible 
Resources) znajdującą się na serwerze 
WIPO.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ze względu na szczególny charakter 
tego wyjątku, jego ukierunkowany zakres 
oraz potrzebę zagwarantowania 
beneficjentom pewności prawa nie należy 
pozwalać państwom członkowskim na 
nakładanie dodatkowych wymogów 
dotyczących zastosowania wyjątku, takich 
jak systemy rekompensat lub uprzednia 
weryfikacja dostępności na rynku kopii w 
formatach umożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym.

(11) Ze względu na szczególny charakter 
tego wyjątku, jego ukierunkowany zakres 
oraz potrzebę zagwarantowania 
beneficjentom pewności prawa nie należy 
pozwalać państwom członkowskim na 
nakładanie dodatkowych wymogów 
dotyczących zastosowania wyjątku, takich 
jak systemy rekompensat lub uprzednia 
weryfikacja dostępności na rynku kopii w 
formatach umożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym. Takie dodatkowe 
wymogi wiązałyby się z ryzykiem działania 
sprzecznego z celem, jaki przyświecał 
wprowadzeniu wyjątków przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie, oraz sprzecznego 
z celem ułatwienia transgranicznej 
wymiany na rynku wewnętrznym kopii w 
specjalnych formatach.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wszelkie przetwarzanie danych 
osobowych na mocy niniejszej dyrektywy 
powinno odbywać się z zachowaniem praw 
podstawowych, w tym prawa do 
poszanowania prywatności i życia 
rodzinnego oraz prawa do ochrony danych 
osobowych zgodnie z art. 7 i 9 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz być 
zgodne z dyrektywą 95/46/WE, która 
reguluje przetwarzanie danych osobowych 
przez upoważnione podmioty w ramach 
niniejszej dyrektywy i pod nadzorem 
właściwych organów państw 

(12) Wszelkie przetwarzanie danych 
osobowych na mocy niniejszej dyrektywy 
powinno odbywać się z zachowaniem praw 
podstawowych, w tym prawa do 
poszanowania prywatności i życia 
rodzinnego oraz prawa do ochrony danych 
osobowych, zgodnie z art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, oraz być 
zgodne z dyrektywami Parlamentu 
Europejskiego i Rady 95/46/WE1a i 
2002/58/EC1b oraz z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/6791c, które regulują przetwarzanie 
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członkowskich, w szczególności 
niezależnych organów publicznych 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie..

danych osobowych przez upoważnione 
podmioty w ramach niniejszej dyrektywy i 
pod nadzorem właściwych organów 
państw członkowskich, w szczególności 
niezależnych organów publicznych 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie.

_________________
1a Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 
23.11.1995, s. 31).
1b Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 
r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
s. 37).
1c Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Konwencja o prawach osób 
niepełnosprawnych, której stroną jest UE, 
zapewnia osobom niepełnosprawnym 
prawo dostępu do informacji i prawo do 
udziału w życiu kulturalnym, 
gospodarczym i społecznym, na równych 

(13) Konwencja Narodów Zjednoczonych 
o prawach osób niepełnosprawnych, której 
stroną jest Unia i która jest wiążąca dla 
państw członkowskich Unii, zapewnia 
osobom niepełnosprawnym prawo dostępu 
do informacji i prawo do udziału w życiu 
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zasadach z innymi osobami. Konwencja 
zobowiązuje strony do podejmowania 
wszelkich odpowiednich kroków, zgodnie 
z prawem międzynarodowym, aby przepisy 
chroniące prawa własności intelektualnej 
nie stanowiły nieuzasadnionej i 
dyskryminującej przeszkody w dostępie 
osób niepełnosprawnych do materiałów 
kulturalnych.

kulturalnym, gospodarczym i społecznym, 
na równych zasadach z innymi osobami. 
Konwencja zobowiązuje strony do 
podejmowania wszelkich odpowiednich 
kroków, zgodnie z prawem 
międzynarodowym, aby przepisy chroniące 
prawa własności intelektualnej nie 
stanowiły nieuzasadnionej i 
dyskryminującej przeszkody w dostępie 
osób niepełnosprawnych do materiałów 
kulturalnych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej Unia uznaje i szanuje 
prawo osób niepełnosprawnych do 
korzystania ze środków mających 
zapewnić im samodzielność, integrację 
społeczną i zawodową oraz udział w życiu 
społeczności.

(14) Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej zakazuje wszelkiej 
dyskryminacji, w tym ze względu na 
niepełnosprawność, oraz przewiduje, że 
Unia uznaje i szanuje prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze 
środków mających zapewnić im 
samodzielność, integrację społeczną i 
zawodową oraz udział w życiu 
społeczności.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Celem przyjęcia niniejszej 
dyrektywy jest zapewnienie przez Unię 
beneficjentom dostępu do książek i innych 
materiałów drukowanych w formatach 
umożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym. Niniejsza dyrektywa 
stanowi zatem zasadniczy pierwszy krok 
do poprawy dostępu osób 
niepełnosprawnych do utworów.

(15) Celem przyjęcia niniejszej 
dyrektywy jest zapewnienie przez Unię 
beneficjentom dostępu do książek i innych 
materiałów drukowanych w formatach 
umożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym na całym rynku 
wewnętrznym. Niniejsza dyrektywa 
stanowi zatem zasadniczy pierwszy krok 
do poprawy dostępu osób 
niepełnosprawnych do utworów.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja będzie monitorować skutki 
wprowadzenia niniejszej dyrektywy. 
Częścią tego procesu będzie dokonana 
przez Komisję ocena dostępności w 
formatach umożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich, innych niż 
objęte niniejszą dyrektywą, a także 
dostępności utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną w 
formatach umożliwiających dostęp osobom 
z innymi niepełnosprawnościami. Komisja 
będzie bacznie śledzić rozwój sytuacji. W 
razie potrzeby można rozważyć zmiany 
zakresu niniejszej dyrektywy.

(16) Komisja będzie monitorować skutki 
wprowadzenia niniejszej dyrektywy. 
Częścią tego procesu będzie dokonana 
przez Komisję ocena dostępności w 
formatach umożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich, innych niż 
objęte niniejszą dyrektywą, a także 
dostępności utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną w 
formatach umożliwiających dostęp osobom 
z innymi niepełnosprawnościami. Komisja 
będzie bacznie śledzić rozwój sytuacji, aby 
w pełni zagwarantować osiągnięcie celów 
kulturalnych i społecznych niniejszej 
dyrektywy. W razie potrzeby można 
rozważyć zmiany zakresu niniejszej 
dyrektywy, zgodnie ze sprawozdaniem 
przedstawionym przez Komisję na mocy 
art. 7 niniejszej dyrektywy, poprzedzone 
studium wykonalności w sprawie 
wprowadzenia innych podobnych 
wyjątków dla osób z innymi rodzajami 
niepełnosprawności.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodna z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Przepisy niniejszej 
dyrektywy należy interpretować i stosować 
zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(18) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodna z 
zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej i w 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych 
(UNCRPD). Przepisy niniejszej dyrektywy 
należy interpretować i stosować zgodnie z 
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tymi prawami i zasadami.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Państwa członkowskie powinny 
dokonać transpozycji niniejszej dyrektywy 
w okresie sześciu miesięcy od jej wejścia w 
życie, tak by prawa osób 
niepełnosprawnych uznane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych były jak najszybciej 
stosowane.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie określa się zasady 
wykorzystywania niektórych utworów i 
innych przedmiotów chronionych prawem 
autorskim bez zezwolenia podmiotu praw 
autorskich z korzyścią dla osób 
niewidomych, słabowidzących i osób z 
niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 
drukiem.

W niniejszej dyrektywie określa się zasady 
wykorzystywania niektórych utworów i 
innych przedmiotów chronionych prawem 
autorskim bez zezwolenia podmiotu praw 
autorskich z korzyścią dla osób 
niewidomych, słabowidzących i osób z 
niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 
drukiem. Celem jest skuteczne 
zagwarantowanie tym osobom prawa do 
uczestnictwa w życiu kulturalnym, 
gospodarczym i społecznym na równi z 
pozostałymi osobami.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1) „utwór i inny przedmiot objęty 
ochroną” oznacza utwór w postaci książki, 
czasopisma, gazety, magazynu lub innego 
tekstu pisanego, w tym partytur 
muzycznych, oraz związanych z nimi 
ilustracji, we wszelkich formach, w tym w 
formach dźwiękowych takich jak książki 
mówione, który to utwór jest chroniony 
prawami autorskimi lub pokrewnymi i 
został zgodnie z prawem opublikowany lub 
w inny sposób podany do publicznej 
wiadomości;

1) „utwór i inny przedmiot objęty 
ochroną” oznacza utwór w postaci książki, 
czasopisma, gazety, magazynu lub innego 
tekstu pisanego, w tym partytur 
muzycznych, oraz związanych z nimi 
ilustracji, we wszelkich formach, w tym w 
formach dźwiękowych takich jak książki 
mówione, oraz w formatach cyfrowych, 
takich jak książki elektroniczne, który to 
utwór jest chroniony prawami autorskimi 
lub pokrewnymi i został zgodnie z prawem 
opublikowany lub w inny sposób podany 
do publicznej wiadomości;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „beneficjent” oznacza: (2) „beneficjent” oznacza każdą z 
następujących osób niezależnie od 
jakiegokolwiek innego rodzaju 
niepełnosprawności:

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osobę, która ma ograniczoną 
zdolność postrzegania lub czytania 
niepoddającą się korekcji, w tym dysleksję, 
która w związku z tym nie jest w stanie 
czytać utworów drukowanych w 
zasadniczo takim samym stopniu, co osoby 
nieposiadające takiego ograniczenia lub 
takiej niepełnosprawności; lub

c) osobę, która ma ograniczoną 
zdolność postrzegania lub czytania 
niepoddającą się korekcji, w tym dysleksję, 
lub wszelkie inne trudności w uczeniu się, 
i która w związku z tym nie jest w stanie 
czytać utworów drukowanych w 
zasadniczo takim samym stopniu, co osoby 
nieposiadające takiego ograniczenia lub 
takiej niepełnosprawności; lub

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „kopia utworu w formacie 
umożliwiającym dostęp osobom 
niepełnosprawnym” to kopia utworu lub 
innego przedmiotu objętego ochroną w 
inny sposób lub w innej formie, która 
zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu 
lub innego przedmiotu objętego ochroną, w 
tym umożliwiająca danej osobie dostęp 
równie skuteczny i wygodny jak ten, z 
którego korzystają osoby bez 
niepełnosprawności wzroku lub 
którejkolwiek z niepełnosprawności, o 
których mowa w ust. 2;

3) „kopia utworu w formacie 
umożliwiającym dostęp osobom 
niepełnosprawnym” to kopia utworu lub 
innego przedmiotu objętego ochroną w 
inny sposób lub w innej formie, która 
zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu 
lub innego przedmiotu objętego ochroną, w 
tym umożliwiająca danej osobie dostęp 
równie skuteczny i wygodny jak ten, z 
którego korzystają osoby bez 
jakiegokolwiek upośledzenia lub 
jakiejkolwiek niepełnosprawności, o 
których mowa w ust. 2;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „upoważniony podmiot” oznacza 
organizację prowadzącą na zasadzie 
niedochodowej jako główną działalność 
lub jedno ze swoich głównych działań 
bądź zadań leżących w interesie 
publicznym działalność na rzecz 
beneficjentów w zakresie edukacji, 
szkoleń, czytania adaptacyjnego lub 
dostępu do informacji.

4) „upoważniony podmiot” oznacza 
organizację upoważnioną lub uznaną 
przez państwo członkowskie, w którym 
organizacja ta ma siedzibę, do 
prowadzenia na zasadzie niedochodowej 
jako głównej działalności lub jednego ze 
swoich głównych działań bądź zadań 
leżących w interesie publicznym 
działalności na rzecz beneficjentów w 
zakresie edukacji, szkoleń, czytania 
adaptacyjnego lub dostępu do informacji.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) beneficjent lub osoba działająca w 
jego imieniu sporządził lub sporządziła 
kopię utworu lub innego przedmiotu 
objętego ochroną w formacie 

a) beneficjent lub osoba działająca 
zgodnie z prawem w jego imieniu 
sporządził lub sporządziła kopię utworu 
lub innego przedmiotu objętego ochroną w 
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umożliwiającym dostęp osobom 
niepełnosprawnym do wyłącznego 
wykorzystania przez beneficjenta, oraz

formacie umożliwiającym dostęp osobom 
niepełnosprawnym do wyłącznego 
wykorzystania przez beneficjenta, oraz

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 4 akapity 
pierwszy, drugi, trzeci i piąty dyrektywy 
2001/29/WE mają zastosowanie do 
wyjątków określonych w ust. 1 niniejszego 
artykułu.

3. Art. 5 ust. 5 dyrektywy 2001/29/WE 
mają zastosowanie do wyjątków 
określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
wyjątki, o których mowa w ust. 1, nie 
mogły zostać zastąpione warunkami 
umownymi. W odniesieniu do powiązania 
między wyjątkami, o których mowa w ust. 
1 niniejszego artykułu, a technicznymi 
środkami ochrony zastosowanie ma art. 6 
ust. 4 akapit pierwszy, trzeci i piąty 
dyrektywy 2001/29/WE. Państwa 
członkowskie zapewniają ustanowienie 
mechanizmów składania skarg i 
dochodzenia roszczeń w przypadku 
sporów dotyczących stosowania środków, 
o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przetwarzanie danych osobowych 
prowadzone w ramach niniejszej 
dyrektywy odbywa się zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych 
prowadzone w ramach niniejszej 
dyrektywy odbywa się zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE, dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/58/WE1a oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/6791b.

__________________
1a Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 
r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
s. 37).
1b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [dwa lata po dacie transpozycji] r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiego 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie na temat dostępności dla 
beneficjentów utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich, innych niż 
określone w art. 2 ust. 1 w formatach 
umożliwiających dostęp osobom 

Do dnia [dwa lata po dacie transpozycji] r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiego 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie na temat dostępności dla 
beneficjentów utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich, innych niż 
określone w art. 2 ust. 1 w formatach 
umożliwiających dostęp osobom 
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niepełnosprawnym, a także dostępności 
utworów oraz innych przedmiotów 
objętych ochroną w formatach 
umożliwiających dostęp osobom z 
niepełnosprawnościami innymi niż te, o 
których mowa w art. 2 ust. 2, na rynku 
wewnętrznym. Sprawozdanie zawiera 
ocenę zasadności zmiany zakresu 
niniejszej dyrektywy.

niepełnosprawnym, a także dostępności 
utworów oraz innych przedmiotów 
objętych ochroną w formatach 
umożliwiających dostęp osobom z 
niepełnosprawnościami innymi niż te, o 
których mowa w art. 2 ust. 2, na rynku 
wewnętrznym. Sprawozdanie zawiera 
ocenę zasadności rozszerzenia zakresu 
niniejszej dyrektywy – z uwzględnieniem 
postępu technicznego, a w szczególności 
dostępnych technologii wspomagających 
osoby niepełnosprawne, a także z 
uwzględnieniem dostępności tych 
technologii – tak by wyjątek oraz 
wynikające z niego wytwarzanie kopii 
utworów w formacie umożliwiającym 
dostęp osobom niepełnosprawnym na 
mocy niniejszej dyrektywy mogły służyć 
osobom o niepełnosprawności należącej 
do innych kategorii.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie wcześniej niż [pięć lat od daty 
transpozycji] Komisja przeprowadzi ocenę 
niniejszej dyrektywy i przedstawi główne 
wnioski Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskami 
dotyczącymi zmiany dyrektywy.

W terminie do [pięć lat od daty 
transpozycji] Komisja przeprowadzi ocenę 
niniejszej dyrektywy z uwzględnieniem 
postępu technologicznego w dziedzinie 
dostępności i przedstawi główne wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, w stosownych przypadkach 
wraz z wnioskami dotyczącymi zmiany 
dyrektywy. Sprawozdanie Komisji 
uwzględni punkt widzenia odpowiednich 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych i partnerów 
społecznych, w tym organizacji 
założonych przez osoby niepełnosprawne 
lub reprezentujących ich interesy oraz 
organizacji reprezentujących osoby 
starsze.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[12 miesięcy po jej wejściu w życie] r. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [6 
miesięcy po jej wejściu w życie] r. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów.


