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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/146 

Poprawka  146 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

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. 

skreśla się 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/147 

Poprawka  147 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

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. 

(39) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć przepisy przewidujące, że jeżeli 

podmioty praw nie chcą zawierać umów 

licencyjnych, dostawcy usług 

udostępniania treści online i podmioty 

praw współpracują w dobrej wierze, żeby 

zapewnić, by nieuprawnione chronione 

utwory lub inne przedmioty objęte 

ochroną nie były dostępne w ich usługach. 

Współpraca między dostawcami usług 

udostępniania treści online a podmiotami 

praw nie powinna skutkować 

uniemożliwieniem dostępu do utworów 

nienaruszających praw autorskich lub 

innych przedmiotów objętych ochroną, w 

tym objętych wyjątkiem lub 

ograniczeniem praw autorskich. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Poprawka  148 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

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 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (39a) Państwa członkowskie powinny 

zapewnić, by dostawcy usług 

udostępniania treści online, o których 

mowa w ust. 1, ustanowili skuteczne i 

sprawne mechanizmy wnoszenia skarg i 

dochodzenia roszczeń, z których 

użytkownicy mogą skorzystać w 

przypadku, gdy współpraca, o której mowa 

w ust. 2a, prowadzi do nieuzasadnionego 

usunięcia ich treści. Wszelkie skargi 

składane w ramach takich mechanizmów 

należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki. 

Podmioty praw powinni racjonalnie 

uzasadnić swoje decyzje, aby uniknąć 

arbitralnego oddalania skarg. Ponadto, 

zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, dyrektywą 

200/58/WE i ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych, współpraca nie powinna 

prowadzić do identyfikacji 

indywidualnych użytkowników ani do 

przetwarzania ich danych osobowych. 

Państwa członkowskie powinny zapewnić 

również użytkownikom dostęp do 

niezależnego organu rozstrzygania 

sporów, jak również do sądu lub innego 

właściwego organu sądowego w celu 

dochodzenia prawa do korzystania z 

wyjątku lub ograniczenia praw 

autorskich. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Poprawka  149 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

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 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (39b) Możliwie jak najszybciej po 

wejściu w życie niniejszej dyrektywy 

Komisja i państwa członkowskie powinny 

zorganizować dialog zainteresowanych 

podmiotów, żeby zharmonizować i określić 

najlepszą praktykę. Powinny wydać 

wytyczne, żeby zapewnić funkcjonowanie 

umów licencyjnych oraz umów o 

współpracy między dostawcami usług 

udostępniania treści online a podmiotami 

praw w zakresie korzystania z ich 

utworów lub innych przedmiotów w 

rozumieniu niniejszej dyrektywy. Przy 

określaniu najlepszej praktyki należy 

szczególnie uwzględnić prawa 

podstawowe, stosowanie wyjątków i 

ograniczeń. Szczególną uwagę należy 

również zwrócić na zapewnienie, by 

obciążenie MŚP było nadal odpowiednie i 

by unikano automatycznego blokowania 

treści. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Poprawka  150 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

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 2 – punkt 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) „dostawca usług udostępniania 

treści online” oznacza dostawcę usług 

społeczeństwa informacyjnego, którego 

jednym z głównych celów jest 

przechowywanie i udzielanie dostępu 

publicznego do dużej ilości chronionych 

prawami autorskimi utworów lub do 

innych przedmiotów objętych ochroną 

zamieszczanych przez jego użytkowników, 

które usługa ta optymalizuje i promuje w 

celach zarobkowych. 

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe 

przedsiębiorstwa w rozumieniu tytułu I 

załącznika do zalecenia Komisji 

2003/361/WE oraz serwisy działające w 

celach niekomercyjnych, takie jak 

encyklopedie online, ani dostawcy usług 

internetowych, w ramach których treści 

zamieszczane są za zgodą wszystkich 

zainteresowanych podmiotów praw, jak 

repozytoria edukacyjne lub naukowe, nie 

są uznawani za dostawców usług 

udostępniania treści online w rozumieniu 

niniejszej dyrektywy. Dostawcy usług w 

chmurze dla użytkowników 

indywidualnych, którzy nie udzielają 

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 
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są uznawani za dostawców usług 

udostępniania treści online w rozumieniu 

niniejszej dyrektywy. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Poprawka  151 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

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 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

wydawcom publikacji prasowych prawa 

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

dyrektywy 2001/29/WE, aby mogli oni 

otrzymywać sprawiedliwe i 

proporcjonalne wynagrodzenie za cyfrowe 

sposoby korzystania z ich publikacji 

prasowych przez dostawców usług 

społeczeństwa informacyjnego. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Poprawka  152 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

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 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Prawa, o których mowa w ust. 1, 

nie uniemożliwiają prywatnego i 

niekomercyjnego korzystania z publikacji 

prasowych przez użytkowników 

indywidualnych. 

Or. en 

 


