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5.9.2018 A8-0245/120 

Poprawka  120 

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 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do wyjątków i ograniczeń przewidzianych 

w niniejszym tytule zastosowanie ma art. 5 

ust. 5 oraz art. 6 ust. 4 akapit pierwszy, 

trzeci i piąty dyrektywy 2001/29/WE. 
 

Do wyjątków i ograniczeń przewidzianych 

w niniejszym tytule zastosowanie ma art. 5 

ust. 5 oraz art. 6 ust. 4 akapit pierwszy, 

trzeci i piąty dyrektywy 2001/29/WE. 

Zakazuje się wyłączania w drodze umowy 

wyjątków przewidzianych w tytule II 

niniejszej dyrektywy.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Poprawka  121 

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 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Korzystanie z utworów niedostępnych w 

obrocie handlowym przez instytucje 

dziedzictwa kulturowego 

1. Państwa członkowskie przewidują, 

że w przypadku gdy organizacja 

zbiorowego zarządzania w imieniu swoich 

członków udziela niewyłącznej licencji do 

celów niehandlowych instytucji 

dziedzictwa kulturowego w celu 

digitalizacji, rozpowszechniania, 

publicznego udostępniania lub podawania 

do wiadomości utworów niedostępnych w 

obrocie handlowym lub innych 

przedmiotów objętych ochroną 

znajdujących się na stałe w zbiorach 

danej instytucji, to taką niewyłączną 

licencję można rozszerzyć na podmioty 

praw należące do tej samej kategorii co 

podmioty objęte licencją, które nie są 

reprezentowane przez organizację 

zbiorowego zarządzania lub można uznać, 

że taka licencja ma do nich zastosowanie, 

pod warunkiem że: 

a) organizacja zbiorowego 

zarządzania, na podstawie mandatów 

udzielonych przez podmioty praw, szeroko 

reprezentuje podmioty praw w danej 

kategorii utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

prawa, które są przedmiotem licencji; 

Korzystanie z utworów niedostępnych w 

obrocie handlowym przez instytucje 

dziedzictwa kulturowego 

1. Biorąc pod uwagę własne realia i 

przepisy prawa, państwa członkowskie 

przyczyniają się do tworzenia 

uproszczonych systemów zapewniających 

swobodny dostęp do celów niehandlowych 

do utworów niedostępnych w obrocie 

handlowym, które należą do zbiorów i są 

udostępniane w internecie przez instytucje 

dziedzictwa kulturowego. 
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b) zagwarantowane jest równe 

traktowanie wszystkich podmiotów praw w 

odniesieniu do warunków licencji; 

c) wszystkie podmioty praw mogą w 

dowolnym momencie sprzeciwić się 

uznaniu swoich utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną za 

niedostępne w obrocie handlowym oraz 

mogą odstąpić od stosowania licencji do 

swoich utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną. 

2. Utwór lub inny przedmiot objęty 

ochroną uznaje się za niedostępny w 

obrocie handlowym, jeżeli cały utwór lub 

inny przedmiot objęty ochroną, we 

wszystkich tłumaczeniach, wersjach i 

postaciach, nie jest dostępny publicznie za 

pośrednictwem zwykłych kanałów 

handlowych i nie można racjonalnie 

oczekiwać, że stanie się dostępny. 

Państwa członkowskie, w porozumieniu z 

podmiotami praw, organizacjami 

zbiorowego zarządzania i instytucjami 

dziedzictwa kulturowego, zapewniają, aby 

wymogi stosowane do określania, czy 

utwory i inne przedmioty objęte ochroną 

można objąć licencją zgodnie z ust. 1, nie 

wykraczały poza to, co jest konieczne i 

rozsądne, i nie wykluczały możliwości 

uznania całości zbiorów za niedostępne w 

obrocie handlowym, jeżeli można 

rozsądnie przyjąć, że wszystkie utwory lub 

inne przedmioty objęte ochroną 

znajdujące się w zbiorach są niedostępne 

w obrocie handlowym. 

3. Państwa członkowskie przewidują 

podjęcie odpowiednich środków 

upubliczniania informacji w odniesieniu 

do: 

a) uznania utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną za 

niedostępne w obrocie handlowym; 

b) licencji, a w szczególności jej 

stosowania do niereprezentowanych 

podmiotów praw; 
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c) możliwości wniesienia sprzeciwu, o 

którym mowa w ust. 1 lit. c), przez 

podmioty praw; 

w tym w rozsądnym okresie zanim utwory 

lub inne przedmioty objęte ochroną 

zostaną zdigitalizowane, 

rozpowszechnione, udostępnione lub 

podane do wiadomości publicznej. 

4. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby licencje, o których mowa w ust. 1, były 

uzyskiwane od organizacji zbiorowego 

zarządzania, która jest reprezentatywna 

dla danego państwa członkowskiego, w 

którym: 

a) po raz pierwszy opublikowano 

utwory lub fonogramy lub, w razie braku 

publikacji, po raz pierwszy je nadano, z 

wyjątkiem utworów kinematograficznych i 

audiowizualnych; 

b) w przypadku utworów 

kinematograficznych i audiowizualnych – 

swoją siedzibę główną lub miejsce 

zwykłego pobytu mają producenci 

utworów; lub 

c) swoją siedzibę ma instytucja 

dziedzictwa kulturowego, jeżeli pomimo 

podjęcia rozsądnych starań nie można 

było określić państwa członkowskiego lub 

kraju trzeciego zgodnie z lit. a) i b). 

5. Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania 

do utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną należących do obywateli 

państw trzecich z wyjątkiem przypadków, 

w których zastosowanie ma ust. 4 lit. a) i 

b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Poprawka  122 

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 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Transgraniczne sposoby korzystania 

1. Instytucje dziedzictwa kulturowego 

mogą korzystać z utworów lub innych 

przedmiotów objętych licencją udzieloną 

zgodnie z art. 7 zgodnie z warunkami 

licencji we wszystkich państwach 

członkowskich. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby informacje pozwalające na 

identyfikację utworów lub innych 

przedmiotów objętych licencją udzieloną 

zgodnie z art. 7 oraz informacje o 

możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez 

podmioty praw, o której mowa w art. 7 ust. 

1 lit. c), zostały podane do publicznej 

wiadomości na jednym portalu 

internetowym na co najmniej sześć 

miesięcy przed digitalizacją utworów lub 

innych przedmiotów objętych ochroną, ich 

rozpowszechnianiem, publicznym 

udostępnianiem lub podaniem do 

wiadomości w państwach członkowskich 

innych niż państwo, w którym udziela się 

licencji, i aby informacje te były dostępne 

przez cały czas obowiązywania licencji. 

3. Portal, o którym mowa w ust. 2, 

tworzy i zarządza nim Urząd Unii 

Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

Transgraniczne sposoby korzystania 

1. Aby wspierać swobodny dostęp i 

dzielenie się wiedzą, należy stymulować i 

pogłębiać – na zasadzie współpracy 

między państwami członkowskimi – 

transgraniczne sposoby korzystania z 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną, których dotyczy art. 7. 
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386/2012. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Poprawka  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

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 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 11 

Ochrona publikacji prasowych w zakresie 

cyfrowych sposobów korzystania 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

wydawcom publikacji prasowych prawa 

przewidziane w art. 2 i art. 3 ust. 2 

dyrektywy 2001/29/WE w zakresie 

cyfrowych sposobów korzystania z ich 

publikacji prasowych. 

2. Prawa, o których mowa w ust. 1, 

nie naruszają jakichkolwiek 

przewidzianych w prawie Unii praw 

autorów i innych podmiotów praw w 

odniesieniu do utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną zawartych 

w publikacji prasowej, i nie mają na te 

prawa żadnego wpływu. Na prawa te nie 

można się powoływać przeciwko autorom i 

innym podmiotom praw, a w szczególności 

na ich podstawie nie można pozbawiać 

autorów i innych podmiotów praw ich 

prawa do eksploatacji swoich utworów i 

innych przedmiotów objętych ochroną 

niezależnie od publikacji prasowej, w 

skład której wchodzą te utwory lub 

przedmioty. 

3. W odniesieniu do praw 

określonych w ust. 1 stosuje się 

odpowiednio art. 5–8 dyrektywy 

skreśla się 
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2001/29/WE i dyrektywy 2012/28/UE. 

4. Prawa, o których mowa w ust. 1, 

wygasają 20 lat po opublikowaniu danej 

publikacji prasowej. Termin ten liczy się 

od dnia pierwszego stycznia roku 

następującego po dacie opublikowania. 
 

Or. pt 

Uzasadnienie 

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. Uzasadnia to bardziej szczegółową analizę 

rozwiązań, które mają być wprowadzone, dlatego też proponuje się, aby kwestie te nie były 

przedmiotem niniejszej dyrektywy. 

 

 


