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5.9.2018 A8-0245/112 

Poprawka  112 

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 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. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Poprawka  113 

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 45 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (45a) Niniejsza dyrektywa gwarantuje 

zasadę niepogarszania, zgodnie z którą 

znaczenie rozstrzygające powinny mieć 

przepisy państw członkowskich, w 

przypadku gdy posiadają one bardziej 

korzystne ramy prawne dla autorów, 

twórców, wykonawców i użytkowników 

lub gdy wprowadzą one takie bardziej 

korzystne ramy prawne po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Poprawka  114 

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 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie przewidują 

wyjątek od praw przewidzianych w art. 2 

dyrektywy 2001/29/WE, w art. 5 lit. a) i 

art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE oraz w art. 

11 ust. 1 niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do zwielokrotnień i pobrań 

dokonywanych przez instytucje badawcze 

w celu przeprowadzenia eksploracji 

tekstów i danych na utworach lub innych 

przedmiotach objętych ochroną, do których 

mają legalny dostęp, do celów badań 

naukowych. 

1. Państwa członkowskie przewidują 

wyjątek od praw przewidzianych w art. 2 

dyrektywy 2001/29/WE, w art. 5 lit. a) i 

art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE oraz w art. 

11 ust. 1 niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do zwielokrotnień i pobrań 

dokonywanych przez instytucje badawcze, 

placówki oświatowe lub instytucje 

dziedzictwa kulturowego w celu 

przeprowadzenia eksploracji tekstów i 

danych na utworach lub innych 

przedmiotach objętych ochroną, do których 

mają legalny dostęp, do celów badań 

naukowych lub w ramach powierzonej im 

misji ochrony kultury. Państwa 

członkowskie powinny przyczyniać się do 

stymulowania badań naukowych i 

innowacyjności jako takich, a eksploracja 

tekstów i danych powinna być także 

dozwolona do celów innych niż cele 

wyłącznie naukowe. Państwa 

członkowskie powinny rozważyć 

rozszerzenie zakresu organizacji objętych 

wyjątkiem, o ile realizują one cele interesu 

publicznego. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Poprawka  115 

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 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Podmioty praw mają prawo 

stosować środki zapewniające 
bezpieczeństwo i integralność sieci i baz 

danych, w których utwory lub inne 

przedmioty objęte ochroną są 

przechowywane. Środki te nie wykraczają 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

tego celu. 

3. Należy zagwarantować 

bezpieczeństwo i integralność sieci i baz 

danych, w których utwory lub inne 

przedmioty objęte ochroną są 

przechowywane. Środki służące 

osiągnięciu tego celu nie wykraczają poza 

to, co jest konieczne. Wyjątku tego nie 

można wyeliminować za pomocą 

technicznych środków ochrony 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Poprawka  116 

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 

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  4a. Państwa członkowskie muszą 

dopilnować, aby zwielokrotnienia i 

pobrania dokonane do celu eksploracji 

tekstów i danych były przechowywane w 

sposób bezpieczny i 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 A8-0245/117 

Poprawka  117 

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 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  4a. System ustanowiony w niniejszym 

artykule ma zastosowanie do korzystania z 

materiałów objętych ochroną na terenie 

instytucji dziedzictwa kulturowego lub za 

pośrednictwem bezpiecznej sieci 

elektronicznej jedynie przez użytkowników 

tych instytucji. Niniejszy artykuł ma 

również zastosowanie do firm 

szkoleniowych lub firm oferujących 

szkolenia własnym pracownikom; do 

sytuacji, w których istnieje bezpieczna sieć 

elektroniczna dostępna wyłącznie dla 

uczniów, studentów, rodziców, opiekunów 

i pracowników dydaktycznych danej 

placówki edukacyjnej; do organizowania 

konferencji, warsztatów i innych 

wydarzeń edukacyjnych odbywających się 

poza placówkami edukacyjnymi; do 

otwartych zasobów edukacyjnych, 

otwartych społeczności uczących się i 

ogólnodostępnych kursów 

korespondencyjnych; 

Or. pt 

 

 


