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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 prawidłowe 

funkcjonowanie demokratycznego 

społeczeństwa. Coraz bardziej 

pogłębiająca się nierównowaga między 

potężnymi platformami a wydawcami 

prasowymi, którymi mogą być także 

agencje prasowe, już doprowadziła do 

znacznego regresu otoczenia medialnego 

na poziomie regionalnym. W fazie 

przechodzenia od druku do publikacji 

cyfrowych wydawcy publikacji prasowych 

i agencje prasowe 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. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Należy uznać organizacyjny i 

finansowy wkład, jaki wnoszą w produkcję 

publikacji prasowych wydawcy, i stworzyć 

dla nich zachęty, aby zapewnić stabilność 

branży wydawniczej. Należy zatem 

przewidzieć na poziomie unijnym 

zharmonizowaną ochronę prawną 

publikacji prasowych w odniesieniu do 

korzystania cyfrowego. Taką ochronę 

należy skutecznie zagwarantować poprzez 

wprowadzenie w prawie Unii praw 

pokrewnych do praw autorskich, 

dotyczących zwielokrotniania i podawania 

do publicznej wiadomości publikacji 

prasowych w zakresie korzystania 

cyfrowego. 

(32) Należy uznać organizacyjny i 

finansowy wkład, jaki wnoszą w produkcję 

publikacji prasowych wydawcy, i stworzyć 

dla nich zachęty, aby zapewnić stabilność 

branży wydawniczej, a tym samym 

zagwarantować dostępność rzetelnych 

informacji. Państwa członkowskie 

powinny zatem przewidzieć na poziomie 

unijnym ochronę prawną publikacji 

prasowych w Unii w odniesieniu do 

korzystania cyfrowego. Taką ochronę 

należy skutecznie zagwarantować poprzez 

wprowadzenie w prawie Unii praw 

pokrewnych do praw autorskich, 

dotyczących zwielokrotniania i podawania 

do publicznej wiadomości publikacji 

prasowych w zakresie korzystania 

cyfrowego w celu uzyskania 

sprawiedliwego i proporcjonalnego 

wynagrodzenia za takie korzystanie. Z 

zakresu tego odniesienia wyłączyć należy 

korzystanie do celów prywatnych. Ponadto 

ujęcia w wykazie w wyszukiwarce 

internetowej nie należy uznawać za 

sprawiedliwe i proporcjonalne 

wynagrodzenie. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Do celów niniejszej dyrektywy 

należy zdefiniować pojęcie publikacji 

prasowej w taki sposób, aby obejmowało 

ono wyłącznie publikacje dziennikarskie 

publikowane przez usługodawcę, okresowo 

lub regularnie aktualizowane na wszelkich 

nośnikach, w celu informowania lub 

dostarczenia rozrywki. Publikacje takie 

mogą obejmować np. gazety codzienne, 

tygodniki i miesięczniki o tematyce 

ogólnej lub specjalistycznej oraz 

internetowe serwisy informacyjne. 

Publikacje periodyczne, które są 

publikowane do celów naukowych lub 

akademickich, takie jak czasopisma 

naukowe, nie powinny być objęte ochroną 

udzielaną publikacjom prasowym zgodnie 

z niniejszą dyrektywą. Ochrona ta nie 

obejmuje czynności linkowania, która nie 

stanowi publicznego udostępnienia. 

(33) Do celów niniejszej dyrektywy 

należy zdefiniować pojęcie publikacji 

prasowej w taki sposób, aby obejmowało 

ono wyłącznie publikacje dziennikarskie 

publikowane przez usługodawcę, okresowo 

lub regularnie aktualizowane na wszelkich 

nośnikach, w celu informowania lub 

dostarczenia rozrywki. Publikacje takie 

mogą obejmować np. gazety codzienne, 

tygodniki i miesięczniki o tematyce 

ogólnej lub specjalistycznej oraz 

internetowe serwisy informacyjne. 

Publikacje periodyczne, które są 

publikowane do celów naukowych lub 

akademickich, takie jak czasopisma 

naukowe, nie powinny być objęte ochroną 

udzielaną publikacjom prasowym zgodnie 

z niniejszą dyrektywą. Ochrona ta nie 

obejmuje czynności linkowania. Ochrona 

nie obejmuje również informacji 

faktycznych, które przekazuje się w 

artykułach dziennikarskich z publikacji 

prasowej i w związku z tym nie stanowi 

przeszkody w przekazywaniu takich 

informacji faktycznych. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Prawa przyznane wydawcom 

publikacji prasowych zgodnie z niniejszą 

dyrektywą powinny mieć ten sam zakres 

co prawa do zwielokrotniania i 

publicznego udostępniania, o których 

mowa w dyrektywie 2001/29/WE, w 

zakresie, w jakim dotyczy to korzystania 

cyfrowego. Wydawcy powinni również 

podlegać tym samym przepisom 

dotyczącym wyjątków i ograniczeń, które 

mają zastosowanie do praw 

przewidzianych w dyrektywie 

2001/29/WE, w tym przepisom 

dotyczącym wyjątku obejmującego 

cytowanie do celów takich jak słowa 

krytyki lub recenzji przewidzianym w art. 

5 ust. 3 lit. d) tej dyrektywy. 

(34) Prawa przyznane wydawcom 

publikacji prasowych zgodnie z niniejszą 

dyrektywą powinny mieć ten sam zakres 

co prawa do zwielokrotniania i 

publicznego udostępniania, o których 

mowa w dyrektywie 2001/29/WE, w 

zakresie, w jakim dotyczy to korzystania 

cyfrowego. Państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość poddania tych 

praw tym samym przepisom dotyczącym 

wyjątków i ograniczeń, które mają 

zastosowanie do praw przewidzianych w 

dyrektywie 2001/29/WE, w tym przepisom 

dotyczącym wyjątku obejmującego 

cytowanie do celów takich jak słowa 

krytyki lub recenzji przewidzianym w art. 

5 ust. 3 lit. d) tej dyrektywy. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Ochrona przyznana wydawcom 

publikacji prasowych na podstawie 

niniejszej dyrektywy nie powinna naruszać 

praw autorów i innych podmiotów praw do 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną, w tym w odniesieniu do zakresu, 

w jakim mogą eksploatować swoje utwory 

lub inne przedmioty objęte ochroną 

niezależnie od publikacji prasowej, w skład 

której wchodzą te utwory lub przedmioty. 

W związku z tym wydawcy publikacji 

prasowych nie powinni mieć możliwości 

powoływania się na przyznaną im ochronę 

wobec autorów i innych podmiotów praw. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla ustaleń 

umownych zawartych między wydawcami 
publikacji prasowych a autorami i innymi 

podmiotami praw. 

(35) Ochrona przyznana wydawcom 

publikacji prasowych na podstawie 

niniejszej dyrektywy nie powinna naruszać 

praw autorów i innych podmiotów praw do 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną, w tym w odniesieniu do zakresu, 

w jakim mogą eksploatować swoje utwory 

lub inne przedmioty objęte ochroną 

niezależnie od publikacji prasowej, w skład 

której wchodzą te utwory lub przedmioty. 

W związku z tym wydawcy publikacji 

prasowych nie powinni mieć możliwości 

powoływania się na przyznaną im ochronę 

wobec autorów i innych podmiotów praw. 

Autorzy, których pracę włączono do 

publikacji prasowej, mają prawo do 

odpowiedniego udziału w nowych, 

dodatkowych dochodach, jakie otrzymują 

wydawcy prasowi za wtórne wykorzystanie 

ich publikacji prasowych przez dostawców 

usług społeczeństwa informacyjnego w 

odniesieniu do praw przewidzianych w art. 

11 ust. 1. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) W ostatnich latach funkcjonowanie 

rynku treści online stało się bardziej 

złożone. Internetowe usługi zapewniania 

dostępu do treści chronionych prawem 

autorskim zamieszczanych przez 

użytkowników bez udziału podmiotów 

praw rozwinęły się i stały się głównym 

źródłem dostępu do treści online. Ma to 

wpływ na możliwości ustalenia przez 

podmioty praw, czy ktoś korzysta z ich 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną, a jeśli tak, to na jakich 

warunkach, a także na możliwości 

uzyskania przez nich odpowiedniego 

wynagrodzenia. 

(37) W ostatnich latach funkcjonowanie 

rynku treści online stało się bardziej 

złożone. Internetowe usługi zapewniania 

dostępu do treści chronionych prawem 

autorskim zamieszczanych przez 

użytkowników bez udziału podmiotów 

praw rozwinęły się i stały się głównym 

źródłem dostępu do treści online 

chronionych prawem autorskim. Usługi 

internetowe są sposobem zapewnienia 

szerszego dostępu do dzieł kultury i pracy 

twórczej oraz oferują sektorowi kultury i 

sektorowi kreatywnemu duże możliwości 

rozwijania nowych modeli biznesowych. 

Jednak, chociaż umożliwiają 

różnorodność i łatwy dostęp do treści, 

niosą także ze sobą wyzwania, gdy treści 

chronione prawem autorskim są 

zamieszczane bez uprzedniej zgody 

podmiotów praw. Ma to wpływ na 

możliwości ustalenia przez podmioty praw, 

czy ktoś korzysta z ich utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną, a jeśli tak, 

to na jakich warunkach, a także na 

możliwości uzyskania przez nich 

odpowiedniego wynagrodzenia. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (37a) Niektóre usługi społeczeństwa 

informacyjnego, w ramach ich zwykłego 

użytkowania, udzielają dostępu 

publicznego do zamieszczanych przez 

swoich użytkowników treści chronionych 

prawami autorskimi lub innych 

przedmiotów objętych ochroną. Definicja 

dostawcy usług udostępniania treści 

online w niniejszej dyrektywie obejmuje 

dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego, których jednym z 

głównych celów jest udzielanie dostępu 

publicznego do dużej ilości treści 

chronionych prawami autorskimi, 

zamieszczonych/udostępnionych przez 

swoich użytkowników, lub transmitowanie 

ich strumieniowo, przy jednoczesnej 

optymalizacji tych treści i promowaniu w 

celach zarobkowych, między innymi przez 

wyświetlanie, oznakowywanie, 

kuratorowanie, sekwencjonowanie 

zamieszczonych utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną, 

niezależnie od używanych do tego 

środków, i którzy w związku z tym 

prowadzą aktywną działalność. W 

konsekwencji nie mogą korzystać ze 

zwolnienia od odpowiedzialności, o 

którym mowa w art. 14 dyrektywy 

2000/31/WE. Definicja dostawców usług 

udostępniania treści online w niniejszej 

dyrektywie nie obejmuje 
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mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

przedsiębiorstw w rozumieniu tytułu I 

załącznika do zalecenia Komisji 

2003/361/WE oraz dostawców usług 

prowadzących działalność o charakterze 

niekomercyjnym, jak encyklopedie online, 

ani dostawców usług internetowych, w 

ramach których treści zamieszczane są za 

zgodą wszystkich zainteresowanych 

podmiotów praw, jak repozytoria 

edukacyjne lub naukowe. Dostawcy usług 

w chmurze dla użytkowników 

indywidualnych nieudzielający 

bezpośredniego dostępu publicznego do 

treści, platformy rozwoju otwartego 

oprogramowania, a także internetowe 

platformy handlowe, których główna 

działalność polega na sprzedaży 

detalicznej online dóbr materialnych, nie 

powinni być uznawani za dostawców 

usług udostępniania treści online w 

rozumieniu niniejszej dyrektywy. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego przechowują i 

udostępniają społeczeństwu utwory 

chronione prawem autorskim lub inne 

przedmioty objęte ochroną zamieszczane 

przez swoich użytkowników, wykraczając 

tym samym poza zwykłe dostarczenie 

urządzeń oraz dokonując czynności 

publicznego udostępniania utworu, są one 

zobowiązane do zawierania umów 

licencyjnych z podmiotami praw 

autorskich, chyba że kwalifikują się one 

do zwolnienia od odpowiedzialności, o 

którym mowa w art. 14 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/31/WE34. 

Dostawcy usług udostępniania treści 

online dokonują czynności publicznego 

udostępniania utworu i są zatem 

odpowiedzialni za udostępniane treści 

oraz powinni być zobowiązani do 

zawierania uczciwych i odpowiednich 

umów licencyjnych z podmiotami praw 

autorskich. W przypadku zawierania 

umów licencyjnych umowy te powinny 

również obejmować, w takim samym 

stopniu i zakresie, odpowiedzialność 

użytkowników w sytuacji, gdy ich 

działania mają charakter niekomercyjny. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2a odpowiedzialność 

dostawców usług udostępniania treści 

online, o której mowa w art. 13, nie 

obejmuje linkowania publikacji 

prasowych. Dialog między 

zainteresowanymi podmiotami ma 

zasadnicze znaczenie w świecie cyfrowym. 

Zainteresowane podmioty powinny 

określić najlepszą praktykę w celu 

zapewnienia funkcjonowania umów 

licencyjnych oraz współpracy między 

dostawcami usług udostępniania treści 

online i podmiotami praw autorskich. W 

najlepszej praktyce należy uwzględnić 

zakres treści naruszających prawo 

autorskie w danej usłudze. 

_________________  

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu  
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Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s. 1–16). 
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Axel Voss 
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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 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do art. 14 należy 

sprawdzić, czy dostawca usług odgrywa 

aktywną rolę, w tym przez 

zoptymalizowanie sposobu prezentacji 

zamieszczonych utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną lub przez 

ich promowanie, bez względu na rodzaj 

środków wykorzystanych do tego celu. 

skreśla się 

Or. en 

 


