
 

AM\1162309PL.docx  PE624.050v00-01 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

5.9.2018 A8-0245/102 

Poprawka  102 

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 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Dla zapewnienia funkcjonowania 

umów licencyjnych zgodnie z ust. 1 

dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego i podmioty praw 

współpracują ze sobą. Podmioty praw 

dokładnie wskazują dostawcom usług 

społeczeństwa informacyjnego utwory lub 

inne przedmioty objęte ochroną, do 

których przysługują im prawa autorskie. 

Dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego powiadamiają podmioty 

praw o zastosowanych środkach i 

prawidłowości ich funkcjonowania, a 

także – w stosownych przypadkach – 

okresowo przedstawiają sprawozdanie na 

temat korzystania z utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Poprawka  103 

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 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

wdrożenie przez dostawców usług, o 

których mowa w ust. 1 – we współpracy z 

podmiotami praw – mechanizmów 

składania skarg i dochodzenia roszczeń, 

które są dostępne dla użytkowników w 

przypadku sporów dotyczących 

wykonywania umów licencyjnych, o 

których mowa w ust. 1. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Poprawka  104 

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 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie zapewniają, 

by użytkownicy mieli dostęp do sądu lub 

innego właściwego organu w celu 

dochodzenia ich praw użytkowania na 

mocy wyjątku lub ograniczenia, a także 

możliwość odwołania się od wszelkich 

środków ograniczających uzgodnionych 

na podstawie ust. 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Poprawka  105 

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 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

3. W stosownych przypadkach 

państwa członkowskie ułatwiają 

współpracę między dostawcami usług 

społeczeństwa informacyjnego, o których 

mowa w ust. 1, przedstawicielami 

użytkowników i podmiotami praw poprzez 

dialog zainteresowanych stron w celu 

określenia najlepszych praktyk w zakresie 

stosowania ust. 1. Podjęte środki są 

odpowiednie i proporcjonalne oraz 

uwzględniają m.in. charakter usług, 

dostępność technologii i ich skuteczność w 

świetle rozwoju technologii. 

Or. en 

 

 


