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5.9.2018 A8-0245/92 

Poprawka  92 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) W ostatnich latach 

funkcjonowanie rynku treści online stało 
się bardziej złożone. Internetowe usługi 

zapewniania dostępu do treści 

chronionych prawem autorskim 

zamieszczanych przez użytkowników bez 

udziału podmiotów praw rozwinęły się i 

stały się głównym źródłem dostępu do 

treści online. Ma to wpływ na możliwości 

ustalenia przez podmioty praw, czy ktoś 

korzysta z ich utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną, a jeśli tak, 

to na jakich warunkach, a także na 

możliwości uzyskania przez nich 

odpowiedniego wynagrodzenia. 

(37) W wyniku rozwoju technologii 

cyfrowych pojawiły się nowe modele 

biznesowe, zwiększyła się też rola 

internetu jako głównego rynku 

rozpowszechniania treści chronionych 

prawem autorskim. Na przestrzeni lat 

internetowe usługi umożliwiające 

użytkownikom zamieszczanie utworów i 

udostępnianie ich odbiorcom rozwinęły 

się i stały się istotnym źródłem dostępu do 

treści online, umożliwiając różnorodność i 

łatwy dostęp do treści, ale także niosąc ze 

sobą wyzwania, gdy treści chronione 

prawem autorskim są zamieszczane bez 

uprzedniej zgody podmiotów praw. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Poprawka  93 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (37a) Obecnie treści będące wynikiem 

pracy twórczej są wykorzystywane na 

nieznaną dotychczas skalę. Ułatwiają to 

platformy internetowe i usługi agregacji. 

Są one sposobem zapewnienia szerszego 

dostępu do dzieł kultury i pracy twórczej 

oraz oferują sektorowi kultury i sektorowi 

kreatywnemu duże możliwości rozwijania 

nowych modeli biznesowych. 

Równocześnie artyści i autorzy mają 

trudności, by uzyskać porównywalny 

wzrost dochodów w związku z rosnącym 

wykorzystaniem ich utworów. Za jeden z 

powodów takiego stanu rzeczy można 

uznać brak jasności co do statusu tych 

usług internetowych w świetle prawa 

regulującego handel elektroniczny. 

Należy rozważyć, jak proces ten mógłby 

funkcjonować dzięki większej pewności 

prawa i poszanowaniu wszystkich 

zainteresowanych stron, w tym artystów i 

użytkowników, przy czym ważne jest, aby 

zapewnić przejrzystość i równe warunki 

działania. Komisja powinna opracować 

wytyczne dotyczące wdrażania ram 

odpowiedzialności pośredników, aby 

umożliwić platformom internetowym 

wywiązywanie się z obowiązków i 

przestrzeganie przepisów dotyczących 

odpowiedzialności, a także aby zwiększyć 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Poprawka  94 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Jeżeli dostawcy usług 

społeczeństwa informacyjnego 

przechowują i udostępniają społeczeństwu 

utwory chronione prawem autorskim lub 

inne przedmioty objęte ochroną 

zamieszczane przez swoich użytkowników, 

wykraczając tym samym poza zwykłe 

dostarczenie urządzeń oraz dokonując 

czynności publicznego udostępniania 

utworu, są one zobowiązane do zawierania 

umów licencyjnych z podmiotami praw 

autorskich, chyba że kwalifikują się one 

do zwolnienia od odpowiedzialności, o 

którym mowa w art. 14 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/31/WE34. 

(38) Jeżeli dostawcy usług 

społeczeństwa informacyjnego oferują 

użytkownikom usługi polegające na 

przechowywaniu treści i zapewnianiu 

publicznego dostępu do treści oraz jeżeli 

działania takie stanowią czynność 

publicznego udostępniania i nie mają 

charakteru wyłącznie technicznego, 

automatycznego i pasywnego, powinni być 

zobowiązani do zawierania umów 

licencyjnych z podmiotami praw w 

odniesieniu do utworów lub innych 

przedmiotów chronionych prawem 

autorskim, chyba że kwalifikują się do 

zwolnień od odpowiedzialności, o których 

mowa w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2000/31/WE34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s. 1–16). 

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s. 1). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Poprawka  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 – akapit 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do art. 14 należy 

sprawdzić, czy dostawca usług odgrywa 

aktywną rolę, w tym przez 

zoptymalizowanie sposobu prezentacji 

zamieszczonych utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną lub przez 

ich promowanie, bez względu na rodzaj 

środków wykorzystanych do tego celu. 

skreśla się 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Poprawka  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 – akapit 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby zapewnić funkcjonowanie każdej 

umowy licencyjnej, dostawcy usług 

społeczeństwa informacyjnego 

polegających na przechowywaniu i 

zapewnianiu publicznego dostępu do 

dużej liczby utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną 

zamieszczanych przez użytkowników 
powinni przyjąć odpowiednie i 

proporcjonalne środki zapewniające 

ochronę utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną, takie jak stosowanie 

skutecznych technologii. Obowiązek ten 

powinien mieć także zastosowanie w 

przypadku, gdy dostawcy usług 

społeczeństwa informacyjnego kwalifikują 

się do zwolnienia od odpowiedzialności 

przewidzianego w art. 14 dyrektywy 

2000/31/WE. 

Aby zapewnić funkcjonowanie każdej 

umowy licencyjnej, dostawcy usług 

społeczeństwa informacyjnego, którzy 

aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w 

umożliwianiu użytkownikom 

zamieszczania i udostępniania utworów 

oraz ich popularyzowania wśród 

odbiorców, powinni przyjąć odpowiednie i 

proporcjonalne środki zapewniające 

ochronę utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną. Takie środki powinny 

być zgodne z Kartą praw podstawowych 

Unii Europejskiej i nie powinny nakładać 

na dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego ogólnego obowiązku 

monitorowania informacji 

przekazywanych lub przechowywanych 

przez nich zgodnie z art. 15 dyrektywy 

2000/31/WE. 

Or. en 

 

 


