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5.9.2018 A8-0245/162 

Poprawka  162 

Jean-Marie Cavada 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 5a  

 Wykorzystanie fragmentów istniejących 

wcześniej utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną w 

treściach zamieszczanych lub 

udostępnianych przez użytkowników 

 1.  Państwa członkowskie przewidują 

wyjątki dotyczące praw przewidzianych w 

art. 2 i 3 dyrektywy 2001/29/WE, art. 5 lit. 

a) i art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE, art. 4 

ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/24/WE oraz 

art. 11 tej dyrektywy, aby umożliwić 

wykorzystanie fragmentów istniejących 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną w ramach treści zamieszczanych 

lub udostępnianych przez użytkowników, 

jeśli nie działają oni w charakterze 

profesjonalnym, do celów krytyki, 

recenzji, ilustracji, karykatury, parodii 

lub pastiszu, pod warunkiem że te 

fragmenty: 

 a)  odnoszą się do utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną, które 

zostały już legalnie udostępnione 

publicznie; 

 b)  są opatrzone informacją dotyczącą 

źródła, łącznie z nazwiskiem autora, poza 

przypadkami, w których okaże się to 

niemożliwe; oraz 
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 c)  są wykorzystywane zgodnie z 

uczciwymi praktykami i w zakresie 

usprawiedliwionym przez szczególny cel, 

w jakim są one wykorzystywane. 

 2.  Każde postanowienie umowne 

sprzeczne z wyjątkiem przewidzianym w 

niniejszym artykule jest bezskuteczne. 

 3.  Dostawcy usług udostępniania 

treści online nie mogą powoływać się na 

korzystanie z wyjątku, o którym mowa w 

ust. 1 niniejszego artykułu, w celu 

ograniczenia swojej odpowiedzialności 

lub zakresu obowiązków wynikających z 

umów zawartych z podmiotami praw na 

podstawie art. 13 niniejszej dyrektywy. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Poprawka  163 

Jean-Marie Cavada 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 Artykuł 11 

Ochrona publikacji prasowych w zakresie 

cyfrowych sposobów korzystania 

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. 

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 uczciwe i proporcjonalne 

wynagrodzenie za cyfrowe sposoby 
korzystania z ich publikacji prasowych 

przez dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego. 

 Prawa te nie mają zastosowania w 

przypadku wykorzystywania nieistotnych 

części publikacji prasowych, w tym 

pojedynczych słów lub bardzo krótkich 

fragmentów. 

 Ochrona nie obejmuje również informacji 

faktycznych. 

 1a.  Prawa, o których mowa w ust. 1, 

nie uniemożliwiają prywatnego i 

niekomercyjnego korzystania z publikacji 

prasowych przez użytkowników 

indywidualnych.  

2. Prawa, o których mowa w ust. 1, 

nie naruszają jakichkolwiek 

przewidzianych w prawie Unii praw 

autorów i innych podmiotów praw w 

2.  Prawa, o których mowa w ust. 1, 

nie naruszają jakichkolwiek 

przewidzianych w prawie Unii praw 

autorów i innych podmiotów praw w 
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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. 

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.  

 2a.  Prawa, o których mowa w ust. 1, 

nie obejmują samych hiperłączy, którym 

towarzyszą pojedyncze słowa lub bardzo 

krótkie fragmenty tekstu. 

3. W odniesieniu do praw określonych 

w ust. 1 stosuje się odpowiednio art. 5–8 

dyrektywy 2001/29/WE i dyrektywy 

2012/28/UE. 

3.  W odniesieniu do praw określonych 

w ust. 1 stosuje się odpowiednio art. 5–8 

dyrektywy 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. 

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. 

 Prawa, o których mowa w ust. 1, nie mają 

mocy wstecznej.  

 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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5.9.2018 A8-0245/164 

Poprawka  164 

Jean-Marie Cavada 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (5a) W niektórych państwach 

członkowskich reprodukcje i 

wykorzystywanie utworów 

architektonicznych lub rzeźb 

umieszczonych na stałe w miejscach 

publicznych wymagają uprzedniej zgody 

autorów, podmiotów praw lub organizacji 

zbiorowego zarządzania. W innych 

państwach członkowskich przewidziano 

wyjątek od praw przewidzianych w art. 2 i 

3 dyrektywy 2001/29/WE w przypadku 

reprodukcji lub innego wykorzystania 

takich utworów, czy to w celach 

komercyjnych czy niekomercyjnych. 

Biorąc pod uwagę rozdrobnioną sytuację 

prawną w Unii w odniesieniu do tzw. 

„wolności panoramy”, dalsza 

harmonizacja byłaby korzystna dla 

pobudzania innowacji i udostępniania 

dóbr kultury w całej Europie.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Poprawka  165 

Jean-Marie Cavada 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 5 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 5b 

 1.  Państwa członkowskie przewidują 

wyjątek lub ograniczenie w odniesieniu do 

praw określonych w art. 2 i 3 dyrektywy 

2001/29/WE oraz art. 5 lit. a) i art. 7 ust. 1 

dyrektywy 96/9/WE, pozwalając na 

zwielokrotnianie i wykorzystywanie takich 

utworów jak utwory architektoniczne lub 

rzeźby, umieszczone na stałe w miejscach 

publicznych, z wyjątkiem wszelkiego 

wykorzystania w celach komercyjnych. 

 2.  Każde postanowienie umowne 

sprzeczne z wyjątkiem przewidzianym w 

niniejszym artykule jest bezskuteczne. 

Or. en 

 

 


