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5.9.2018 A8-0245/97 

Poprawka  97 

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 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (38a) Dla wdrożenia takich środków 

zasadnicze znaczenie ma współpraca 

między dostawcami usług społeczeństwa 

informacyjnego a podmiotami praw. 

Podmioty praw powinny dokładnie 

wskazywać dostawcom usług 

społeczeństwa informacyjnego utwory lub 

inne przedmioty objęte ochroną, co do 

których twierdzą, iż posiadają prawa 

autorskie. Podmioty praw powinny 

zachowywać odpowiedzialność za 

roszczenia stron trzecich związane z 

wykorzystaniem utworów, które strony te 

uznałyby za własne w ramach 

wykonywania wszelkich umów zawartych 

z dostawcami usług społeczeństwa 

informacyjnego. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Poprawka  98 

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 39 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Funkcjonowanie technologii, 

takich jak technologie rozpoznawania 

treści, wymaga współpracy między 

dostawcami usług społeczeństwa 

informacyjnego, polegających na 

przechowywaniu i zapewnianiu 

publicznego dostępu do dużej liczby 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną zamieszczanych przez 

użytkowników, a podmiotami praw. W 

takim przypadku podmioty praw powinny 

zapewnić niezbędne dane umożliwiające 

identyfikację ich treści, a usługi powinny 

zapewniać podmiotom praw przejrzystość 

w odniesieniu do stosowanych 

technologii, aby umożliwić ocenę ich 

adekwatności. Usługi powinny w 

szczególności zapewniać podmiotom praw 

informacje o rodzaju stosowanych 

technologii, sposobie ich stosowania i 

wskaźniku skuteczności w zakresie 

rozpoznawania treści należących do 

podmiotów praw. Technologie te powinny 

również umożliwić podmiotom praw 

uzyskiwanie od podmiotów świadczących 

usługi społeczeństwa informacyjnego 

danych na temat korzystania z treści 

objętych umową. 

skreśla się 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Poprawka  99 

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 

Tytuł IV – rozdział 2 – tytuł 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niektóre sposoby korzystania z treści 

chronionych przez serwisy internetowe 

Niektóre sposoby korzystania z 

chronionych treści internetowych 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Poprawka  100 

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 

Artykuł 13 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

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 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Poprawka  101 

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 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

wdrażania środków, a także, w stosownych 

przypadkach, adekwatne sprawozdania na 

temat rozpoznawania utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystania z nich. 

1. Jeżeli dostawcy usług 

społeczeństwa informacyjnego oferują 

użytkownikom usługi przechowania treści 
i zapewniają publiczny dostęp do treści 

oraz jeżeli taka działalność nie kwalifikuje 

się do zwolnienia od odpowiedzialności 

przewidzianego w dyrektywie 

2000/31/WE, podejmują oni odpowiednie i 

proporcjonalne środki w celu zapewnienia 

funkcjonowania umów licencyjnych 

zawieranych z podmiotami praw. 

Wykonywanie takich umów powinno 

przebiegać z poszanowaniem 

podstawowych praw użytkowników i nie 

powinno nakładać na dostawców usług 

społeczeństwa informacyjnego obowiązku 

monitorowania przekazywanych lub 

przechowywanych przez nich informacji 

zgodnie z art. 15 dyrektywy 2000/31/WE. 

Or. en 
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