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6.9.2018 A8-0245/87 

Poprawka  87 

Gerard Batten, Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

– 

 
 Wniosek o odrzucenie 

 Parlament Europejski odrzuca wniosek 

Komisji. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/88 

Poprawka  88 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 11 skreśla się 

Ochrona publikacji prasowych w zakresie 

cyfrowych sposobów korzystania 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

wydawcom publikacji prasowych prawa 

przewidziane w art. 2 i art. 3 ust. 2 

dyrektywy 2001/29/WE w zakresie 

cyfrowych sposobów korzystania z ich 

publikacji prasowych. 

 

2. Prawa, o których mowa w ust. 1, nie 

naruszają jakichkolwiek przewidzianych 

w prawie Unii praw autorów i innych 

podmiotów praw w odniesieniu do 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną zawartych w publikacji prasowej, 

i nie mają na te prawa żadnego wpływu. 

Na prawa te nie można się powoływać 

przeciwko autorom i innym podmiotom 

praw, a w szczególności na ich podstawie 

nie można pozbawiać autorów i innych 

podmiotów praw ich prawa do 

eksploatacji swoich utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną niezależnie 

od publikacji prasowej, w skład której 

wchodzą te utwory lub przedmioty. 

 

3. W odniesieniu do praw określonych w 

ust. 1 stosuje się odpowiednio art. 5–8 

dyrektywy 2001/29/WE i dyrektywy 

2012/28/UE. 

 

4. Prawa, o których mowa w ust. 1,  
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wygasają 20 lat po opublikowaniu danej 

publikacji prasowej. Termin ten liczy się 

od dnia pierwszego stycznia roku 

następującego po dacie opublikowania. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/89 

Poprawka  89 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwo członkowskie, które 

stosuje przepisy niniejszej dyrektywy, 

wciąż podlega krajowym przepisom z 

zakresu praw autorskich. W przypadku 

sprzeczności przepisów pierwszeństwo 

mają krajowe przepisy tego państwa 

członkowskiego w zakresie praw 

autorskich. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/90 

Poprawka  90 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 13 skreśla się 

Korzystanie z treści chronionych przez 

dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego polegających na 

przechowywaniu i zapewnianiu 

publicznego dostępu do dużej liczby 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną zamieszczanych przez 

użytkowników 

 

1. Dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego, którzy przechowują i 

zapewniają publiczny dostęp do dużej 

liczby utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną zamieszczanych przez 

swoich użytkowników, we współpracy z 

podmiotami praw podejmują środki w celu 

zapewnienia funkcjonowania umów 

zawieranych z podmiotami praw o 

korzystanie z ich utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną bądź w 

celu zapobiegania dostępności w swoich 

serwisach utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną 

zidentyfikowanych przez podmioty praw w 

toku współpracy z dostawcami usług. 

Środki te, takie jak stosowanie 

skutecznych technologii rozpoznawania 

treści, muszą być odpowiednie i 

proporcjonalne. Dostawcy usług 

przekazują podmiotom praw adekwatne 

informacje na temat funkcjonowania i 
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wdrażania środków, a także, w stosownych 

przypadkach, adekwatne sprawozdania na 

temat rozpoznawania utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystania z nich. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

wdrożenie przez dostawców usług, o 

których mowa w ust. 1, mechanizmów 

składania skarg i dochodzenia roszczeń, 

które są dostępne dla użytkowników w 

przypadku sporów dotyczących stosowania 

środków, o których mowa w ust. 1. 

 

3. W stosownych przypadkach państwa 

członkowskie ułatwiają współpracę między 

dostawcami usług społeczeństwa 

informacyjnego a podmiotami praw 

poprzez dialog zainteresowanych stron w 

celu określenia najlepszych praktyk, 

takich jak odpowiednie i proporcjonalne 

technologie rozpoznawania treści, biorąc 

pod uwagę m.in. charakter usług, 

dostępność technologii i ich skuteczność w 

świetle rozwoju technologii. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/91 

Poprawka  91 

Gerard Batten 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwo członkowskie, które 

stosuje przepisy niniejszej dyrektywy, 

wciąż podlega krajowym przepisom z 

zakresu praw autorskich. W przypadku 

sprzeczności przepisów pierwszeństwo 

mają krajowe przepisy tego państwa 

członkowskiego w zakresie praw 

autorskich. 

Or. en 

 


