
 

AM\1162322PL.docx  PE624.050v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

5.9.2018 A8-0245/106 

Poprawka  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Traktat przewiduje ustanowienie 

rynku wewnętrznego i instytucji systemu 

zapewniającego niezakłóconą 

konkurencję na rynku wewnętrznym. Do 

realizacji tych celów powinna przyczynić 

się harmonizacja ustawodawstw państw 

członkowskich w zakresie praw 

autorskich i praw pokrewnych. 

(1) Technologie cyfrowe mogą 

poprawić dostęp obywateli do informacji i 

kultury oraz zapewnić im szerszy i 

zróżnicowany wybór publicznych lub 

komercyjnych produktów i usług. 

Jednolity rynek cyfrowy będzie jednak 

instrumentem sprzyjającym większej 

koncentracji, monopolom i 

nierównościom między państwami 

członkowskimi poprzez osłabienie ich 

produkcji krajowej, co będzie szczególnie 

trudne dla mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw, które 

nie będą w stanie poradzić sobie z 

konkurencją i przytłaczająco nierównymi 

warunkami w obliczu hegemonii 

korporacji wielonarodowych. Jednolity 

rynek cyfrowy będzie miał również 

poważne konsekwencje dla prawa do 

kultury, różnorodności kulturowej i 

wielojęzyczności. 

 Współpraca między państwami 

członkowskimi w dziedzinie prawa 

autorskiego i praw pokrewnych w związku 

z rozwojem i masowym wykorzystywaniem 

technologii cyfrowych powinna przyczynić 

się do osiągnięcia następujących celów: 

zapewnienie demokratyzacji dostępu do 

kultury, w szczególności swobody 

korzystania z dóbr kultury i swobody 

tworzenia; obrona kultury jako usługi 
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publicznej niebędącej dobrem 

ograniczonym i czysto komercyjnym; 

obrona wielojęzyczności i różnorodności 

kulturowej przed ujednolicającymi 

modelami rynkowymi, które je zubażają; 

zapewnienie demokratyzacji dostępu do 

edukacji i wiedzy; zapewnienie godziwego 

wynagrodzenia autorów i twórców, co 

niekoniecznie powinno być sprzeczne z 

możliwie jak najszerszym 

rozpowszechnieniem utworów i 

korzystaniem z nich; zapewnienie 

użytkownikom swobody zamiast 

nakładania na nich kar, poprzez unikanie 

wprowadzania praktyk nasilonego 

nadzoru i cenzury cyfrowej; pociąganie do 

odpowiedzialności osób uzyskujących 

korzyści na skutek nielegalnego 

przywłaszczenia wartości dodanej 

udostępnianych i zamieszczanych w 

internecie treści chronionych prawem 

autorskim i prawami pokrewnymi. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Poprawka  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Wspomnianą niepewność prawa 

należy usunąć poprzez wprowadzenie 

obowiązkowego wyjątku od prawa do 

zwielokrotniania oraz od prawa do ochrony 

przed pobieraniem danych z bazy danych. 

(10) Wspomnianą niepewność prawa 

należy usunąć poprzez wprowadzenie 

obowiązkowego wyjątku od prawa do 

zwielokrotniania oraz od prawa do ochrony 

przed pobieraniem danych z bazy danych. 

Nowy wyjątek nie powinien naruszać 

istniejącego obowiązkowego wyjątku 

dotyczącego tymczasowych czynności 

zwielokrotniania określonego w art. 5 ust. 

1 dyrektywy 2001/29, który nadal 

powinien być stosowany do technik 

eksploracji tekstów i danych nie 

polegających na sporządzaniu kopii 

wykraczającym poza zakres tego wyjątku. 

Instytucje badawcze powinny również 

korzystać z tego wyjątku w sytuacji, gdy 

biorą udział w partnerstwach publiczno-

prywatnych. 

Nowy wyjątek nie powinien naruszać 

istniejącego obowiązkowego wyjątku 

dotyczącego tymczasowych czynności 

zwielokrotniania określonego w art. 5 ust. 

1 dyrektywy 2001/29, który nadal 

powinien być stosowany do technik 

eksploracji tekstów i danych nie 

polegających na sporządzaniu kopii 

wykraczającym poza zakres tego wyjątku. 

Instytucje badawcze powinny również 

korzystać z tego wyjątku w sytuacji, gdy 

biorą udział w partnerstwach publiczno-

prywatnych. Wyjątek dotyczący 

eksploracji tekstów i danych powinien 

mieć również zastosowanie do placówek 

oświatowych i instytucji dziedzictwa 

kulturowego, które prowadzą badania 

naukowe lub w których zakres 

obowiązków wchodzi ochrona dziedzictwa 

kulturowego. Eksploracja tekstów i 

danych powinna przyczynić się do 

pobudzania badań i innowacji jako takich 

i powinna być również dozwolona dla 

innych celów niż do celów naukowych, 

należy też rozważyć rozszerzenie zakresu 
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organizacji objętych wyjątkiem, o ile 

realizują one cele interesu publicznego. 

Zwielokrotnienia i pobrania dokonane do 

celu eksploracji tekstów i danych należy 

przechowywać w bezpieczny sposób oraz w 

sposób gwarantujący, że kopie będą 

wykorzystywane zarówno do badań 

naukowych, jak i transferu wiedzy oraz do 

wymiany wiedzy między organizacjami 

badawczymi, placówkami edukacyjnymi, 

instytucjami dziedzictwa kulturowego i 

innymi jednostkami określonymi przez 

państwa członkowskie. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Poprawka  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Wyjątek lub ograniczenie powinny 

obejmować cyfrowe sposoby korzystania z 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną, takich jak korzystanie z części lub 

fragmentów utworów w celu wspierania, 

wzbogacenia lub uzupełnienia nauczania, 

włączając w to powiązane działania w 

zakresie uczenia się. 

(16) Wyjątek lub ograniczenie powinny 

obejmować cyfrowe sposoby korzystania z 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną, takich jak korzystanie z części lub 

fragmentów utworów w celu wspierania, 

wzbogacenia lub uzupełnienia nauczania, 

włączając w to powiązane działania w 

zakresie uczenia się. 

Korzystanie z utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną na 

podstawie wyjątku lub ograniczenia 

powinno odbywać się jedynie w kontekście 

działań w zakresie nauczania i uczenia się 

przeprowadzanych na odpowiedzialność 

placówek edukacyjnych, w tym podczas 

egzaminów, i ograniczać się do tego, co 

jest konieczne do celów takich działań. 

Korzystanie z utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną na 

podstawie wyjątku lub ograniczenia 

powinno odbywać się jedynie w kontekście 

działań w zakresie nauczania i uczenia się 

przeprowadzanych na odpowiedzialność 

placówek edukacyjnych, w tym podczas 

egzaminów, i ograniczać się do tego, co 

jest konieczne do celów takich działań. 

Wyjątek lub ograniczenie powinno 

obejmować zarówno korzystanie za 

pomocą narzędzi cyfrowych w klasie, jak i 

korzystanie online poprzez bezpieczną sieć 

elektroniczną danej placówki edukacyjnej, 

do której dostęp powinien być chroniony, 

w szczególności przez procedury 

uwierzytelniania. Wyjątek lub ograniczenie 

powinny być rozumiane w taki sposób, że 

w kontekście ilustrowania nauczania 

obejmują szczególne potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie 

dostępności. 

Wyjątek lub ograniczenie powinno 

obejmować zarówno korzystanie za 

pomocą narzędzi cyfrowych w klasie, jak i 

korzystanie online poprzez bezpieczną sieć 

elektroniczną danej placówki edukacyjnej, 

do której dostęp powinien być chroniony, 

w szczególności przez procedury 

uwierzytelniania. Wyjątek lub ograniczenie 

powinny być rozumiane w taki sposób, że 

w kontekście ilustrowania nauczania 

obejmują szczególne potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie 

dostępności. Wyjątek lub ograniczenie 
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powinny być rozumiane jako obejmujące: 

wykorzystywanie utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną w związku 

z ilustrowaniem nauczania przez muzea, 

biblioteki, firmy szkoleniowe lub firmy 

oferujące szkolenia własnym 

pracownikom; sytuacje, w których istnieje 

bezpieczna sieć elektroniczna dostępna 

wyłącznie dla uczniów, studentów, 

rodziców, opiekunów i pracowników 

dydaktycznych danej placówki 

edukacyjnej; organizowanie konferencji, 

warsztatów i innych wydarzeń 

edukacyjnych odbywających się poza 

placówkami edukacyjnymi; otwarte 

zasoby edukacyjne, otwarte społeczności 

uczących się i ogólnodostępne kursy 

korespondencyjne; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Poprawka  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Państwa członkowskie powinny, w 

ramach przewidzianych w niniejszej 

dyrektywie, mieć swobodę wyboru 

konkretnego rodzaju mechanizmu 

umożliwiającego objęcie licencjami na 

utwory niedostępne w obrocie handlowym 

podmiotów praw, które nie są 

reprezentowane przez organizację 

zbiorowego zarządzania, w zależności od 

swoich tradycji prawnych, praktyk lub 

okoliczności. Mechanizmy te mogą 

obejmować rozszerzone licencje zbiorowe 

i domniemania reprezentacji. 

(23) Państwa członkowskie powinny, w 

ramach przewidzianych w niniejszej 

dyrektywie, przyczyniać się do 

uproszczenia systemu wykorzystywania 

utworów niedostępnych w obrocie 

handlowym przez instytucje dziedzictwa 

kulturowego, ustanawiając swobodę 

dostępu – w celach niehandlowych – do 

utworów niedostępnych należących do 

zbiorów i udostępnianych w internecie 

przez instytucje dziedzictwa kulturowego. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Poprawka  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Wolna i pluralistyczna prasa jest 

niezbędna do zapewnienia wysokiej 

jakości dziennikarstwa i dostępu obywateli 

do informacji. Wnosi ona zasadniczy 

wkład w debatę publiczną i prawidłowe 

funkcjonowanie demokratycznego 

społeczeństwa. W fazie przechodzenia od 

druku do publikacji cyfrowych wydawcy 

publikacji prasowych mają trudności z 

udzielaniem licencji na internetowe 

korzystanie ze swoich publikacji oraz z 

osiągnięciem zwrotu z inwestycji. W 

przypadku gdy wydawców publikacji 

prasowych nie uznaje się za podmioty 

praw, udzielanie licencji i egzekwowania 

praw autorskich w otoczeniu cyfrowym 

jest często skomplikowane i nieefektywne. 

(31) Wolna i pluralistyczna prasa jest 

niezbędna do zapewnienia wysokiej 

jakości dziennikarstwa i dostępu obywateli 

do informacji. Wnosi ona zasadniczy 

wkład w debatę publiczną i demokrację. W 

mediach odnotowano intensyfikację 

procesu koncentracji i rosnącą obecność 

kapitału finansowego w strukturze 

własnościowej głównych grup, które 

zdominowały ten sektor. Tej koncentracji 

własności towarzyszyły zwiększenie 

niestabilności warunków pracy 

dziennikarzy, wzrost liczby zwolnień i 

pogorszenie jakości i dokładności 

informacji oraz ograniczenie pluralizmu. 

Przechodzenie od druku do publikacji 

cyfrowych stworzyło nowe problemy dla 

tego sektora. Wyniki badań 

przeprowadzonych w kilku państwach 

członkowskich, które przyjęły rozwiązania 

zalecone przez Komisję Europejską, są 

sprzeczne oraz – w pewnym stopniu – 

niepokojące i niezgodne z zamierzonymi 

celami. Dlatego też uzasadniona jest 

dalsza refleksja nad rozwiązaniami, które 

należy wdrożyć, i w związku z tym 

proponuje się, aby kwestie te nie były 

przedmiotem niniejszej dyrektywy. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Poprawka  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 prawidłowe funkcjonowanie 

każdej umowy licencyjnej, dostawcy usług 

udostępniania treści internetowych, 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 Powszechną deklaracją praw 

człowieka i prawami podstawowymi 

państw członkowskich i nie powinny 

nakładać na dostawców usług 

udostępniania treści internetowych 

ogólnego obowiązku monitorowania 

informacji przez nich przekazywanych lub 

przechowywanych. Takie odpowiednie i 

proporcjonalne środki powinny wynikać z 

porozumienia wynikającego z szeroko 

zakrojonego procesu konstruktywnego i 

przejrzystego dialogu i współpracy między 

dostawcami usług udostępniania treści 

internetowych, organizacjami 

przedstawicielskimi praw użytkowników 

oraz organizacjami reprezentującymi 

autorów, twórców i inne podmioty praw w 

państwach członkowskich; 

Or. pt 
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