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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/153 

Poprawka  153 

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 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Prawa, o których mowa w ust. 1, 

nie obejmują samych hiperłączy, którym 

towarzyszą pojedyncze słowa. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/154 

Poprawka  154 

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 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

4. Prawa, o których mowa w ust. 1, 

wygasają pięć lat po opublikowaniu danej 

publikacji prasowej. Termin ten liczy się 

od dnia pierwszego stycznia roku 

następującego po dacie opublikowania. 

Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie ma 

mocy wstecznej. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/155 

Poprawka  155 

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 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby autorzy otrzymywali 

odpowiednią część dodatkowych 

przychodów uzyskiwanych przez 

wydawców prasowych za korzystanie z 

danej publikacji prasowej przez 

dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/156 

Poprawka  156 

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 13 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Korzystanie z treści chronionych przez 

dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego polegających na 

przechowywaniu i zapewnianiu 

publicznego dostępu do dużej liczby 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną zamieszczanych przez 

użytkowników 

Korzystanie z treści chronionych przez 

dostawców usług udostępniania treści 

online polegających na przechowywaniu i 

zapewnianiu publicznego dostępu do dużej 

liczby utworów i innych przedmiotów 

objętych ochroną zamieszczanych przez 

użytkowników 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/157 

Poprawka  157 

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 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego, którzy przechowują i 

zapewniają publiczny dostęp do dużej 

liczby utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną zamieszczanych przez 

swoich użytkowników, we współpracy z 

podmiotami praw podejmują środki w celu 

zapewnienia funkcjonowania umów 

zawieranych z podmiotami praw o 

korzystanie z ich utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną bądź w 

celu zapobiegania dostępności w swoich 

serwisach utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną 

zidentyfikowanych przez podmioty praw w 

toku współpracy z dostawcami usług. 

Środki te, takie jak stosowanie 

skutecznych technologii rozpoznawania 
treści, muszą być odpowiednie i 

proporcjonalne. Dostawcy usług 

przekazują podmiotom praw adekwatne 

informacje na temat funkcjonowania i 

wdrażania środków, a także, w stosownych 

przypadkach, adekwatne sprawozdania na 

temat rozpoznawania utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystania z nich. 

1. Z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 i 2 

dyrektywy 2001/29/WE dostawcy usług 

udostępniania treści online dokonują 

czynności publicznego udostępniania. 

Zawierają oni zatem uczciwe i właściwe 

umowy licencyjne z podmiotami praw. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/158 

Poprawka  158 

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 13 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

wdrożenie przez dostawców usług, o 

których mowa w ust. 1, mechanizmów 

składania skarg i dochodzenia roszczeń, 

które są dostępne dla użytkowników w 

przypadku sporów dotyczących stosowania 

środków, o których mowa w ust. 1. 

2. Umowy licencyjne zawarte przez 

dostawców usług udostępniania treści 

online z podmiotami praw w odniesieniu 

do czynności udostępniania, o których 

mowa w ust. 1, obejmują 

odpowiedzialność za utwory zamieszczanie 

przez użytkowników takich usług 

udostępniania treści online zgodnie z 

warunkami określonymi w umowie 

licencyjnej, pod warunkiem że 

użytkownicy ci nie działają w celach 

handlowych. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/159 

Poprawka  159 

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 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie stanowią 

przepisy przewidujące, że w przypadku gdy 

posiadacze praw nie chcą zawierać umów 

licencyjnych, dostawcy usług 

udostępniania treści online i posiadacze 

praw współpracują w dobrej wierze w celu 

zapewnienia, aby nieuprawnione 

chronione utwory lub inne przedmioty 

objęte ochroną nie były dostępne w ich 

usługach. Współpraca między dostawcami 

treści internetowych a posiadaczami praw 

nie prowadzi do uniemożliwienia 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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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/160 

Poprawka  160 

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 13 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby dostawcy usług udostępniania treści 

online, o których mowa w ust. 1, 

wprowadzili 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 

są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i 

podlegają kontroli przez człowieka. 

Posiadacze praw powinni w uzasadniony 

sposób uzasadnić swoje decyzje, aby 

uniknąć arbitralnego odrzucania skarg. 

Ponadto, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, 

dyrektywą 200/58/WE i ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych, 

współpraca nie prowadzi do identyfikacji 

indywidualnych użytkowników ani do 

przetwarzania ich danych osobowych. 

Państwa członkowskie zapewniają 

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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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/161 

Poprawka  161 

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 13 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W stosownych przypadkach 

państwa członkowskie ułatwiają 

współpracę między dostawcami usług 

społeczeństwa informacyjnego a 

podmiotami praw poprzez dialog 

zainteresowanych stron w celu określenia 

najlepszych praktyk, takich jak 

odpowiednie i proporcjonalne technologie 

rozpoznawania treści, biorąc pod uwagę 

m.in. charakter usług, dostępność 

technologii i ich skuteczność w świetle 

rozwoju technologii. 

3. Od dnia [data wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy] Komisja i państwa 

członkowskie organizują dialog między 

zainteresowanymi stronami w celu 

zharmonizowania i określenia najlepszych 

praktyk oraz wydania wytycznych w celu 

zapewnienia funkcjonowania umów 

licencyjnych oraz na temat współpracy 
między dostawcami usług udostępniania 

treści online a posiadaczami praw do 

korzystania z ich utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną w 

rozumieniu niniejszej dyrektywy. Przy 

określaniu najlepszych praktyk należy w 

szczególności uwzględnić prawa 

podstawowe, stosowanie wyjątków i 

ograniczeń, jak również zapewnienie, aby 

obciążenie MŚP pozostało odpowiednie. 

Należy też unikać automatycznego 

blokowania treści. 

Or. en 

 

 

 

 

  


