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Poprawka  170 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Szybki rozwój technologii 

cyfrowych zmienia sposób, w jaki tworzy 

się, produkuje, rozpowszechnia i 

eksploatuje utwory i inne przedmioty 

objęte ochroną. Wciąż pojawiają się nowe 

modele biznesowe i nowe podmioty. Cele i 

zasady określone w unijnych ramach prawa 

autorskiego są solidne. Nadal jednak 

brakuje pewności prawnej, zarówno jeśli 

chodzi o podmioty praw, jak i 

użytkowników, w odniesieniu do 

niektórych sposobów korzystania, w tym 

transgranicznych sposobów korzystania z 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną w otoczeniu cyfrowym. Jak 

wskazano w komunikacie Komisji 

zatytułowanym „W kierunku 

nowoczesnych, bardziej europejskich ram 

prawa autorskiego”26, w niektórych 

obszarach konieczne jest dostosowanie 

obecnych unijnych ram prawa autorskiego 

oraz ich uzupełnienie. Niniejsza dyrektywa 

ustanawia zasady dotyczące dostosowania 

niektórych wyjątków i ograniczeń do 

otoczenia cyfrowego i transgranicznego, 

jak również środki ułatwiające niektóre 

praktyki licencyjne dotyczące 

rozpowszechniania utworów 

niedostępnych w obrocie handlowym oraz 

udostępniania w internecie utworów 

audiowizualnych na platformach wideo na 

żądanie w celu zapewnienia szerszego 

(3) Szybki rozwój technologii 

cyfrowych zmienia sposób, w jaki tworzy 

się, produkuje, rozpowszechnia i 

eksploatuje utwory i inne przedmioty 

objęte ochroną. Wciąż pojawiają się nowe 

modele biznesowe i nowe podmioty. Cele i 

zasady określone w unijnych ramach prawa 

autorskiego są solidne. Nadal jednak 

brakuje pewności prawnej, zarówno jeśli 

chodzi o podmioty praw, jak i 

użytkowników, w odniesieniu do 

niektórych sposobów korzystania, w tym 

transgranicznych sposobów korzystania z 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną w otoczeniu cyfrowym. Jak 

wskazano w komunikacie Komisji 

zatytułowanym „W kierunku 

nowoczesnych, bardziej europejskich ram 

prawa autorskiego”26, w niektórych 

obszarach konieczne jest dostosowanie 

obecnych unijnych ram prawa autorskiego 

oraz ich uzupełnienie. Niniejsza dyrektywa 

ustanawia zasady dotyczące dostosowania 

niektórych wyjątków i ograniczeń do 

otoczenia cyfrowego i transgranicznego, 

jak również środki ułatwiające niektóre 

praktyki licencyjne dotyczące 

rozpowszechniania utworów 

niedostępnych w obrocie handlowym oraz 

udostępniania w internecie utworów 

audiowizualnych na platformach wideo na 

żądanie w celu zapewnienia szerszego 
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dostępu do treści. Aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku praw 

autorskich, należy również wprowadzić 

zasady dotyczące praw w publikacjach i 

korzystania z utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną przez 

dostawców usług internetowych 

polegających na przechowywaniu i 

zapewnianiu dostępu do treści 

zamieszczanych przez użytkowników oraz 

zasady dotyczące przejrzystości umów 

zawieranych przez autorów i 

wykonawców. 

dostępu do treści. Aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku praw 

autorskich, należy również wprowadzić 

zasady dotyczące przejrzystości umów 

zawieranych przez autorów i 

wykonawców. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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Poprawka  171 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 21 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Aby umożliwić obywatelom i 

konsumentom pełne wykorzystanie 

możliwości, jakie oferują nowe 

technologie, należy zezwolić na publiczne 

użyczanie utworów literackich, w tym e-

użyczanie, na rynku wewnętrznym. 

Koncepcja użyczenia, w rozumieniu art. 1 

ust. 1, art. 2 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 

dyrektywy 2006/115/WE, obejmuje 

użyczanie nie tylko książek fizycznych, 

lecz również ich kopii cyfrowych. Jeżeli 

państwa członkowskie stosują odstępstwo 

przewidziane w art. 6 dyrektywy 

2006/115/WE, biblioteki powinny mieć 

możliwość zakupu każdej książki fizycznej 

dostępnej na rynku. Po zakupie mogą 

użyczać jej bez zastrzeżeń wynikających z 

warunków umownych lub innych środków 

ochrony, które nie pozwalają korzystać z 

wyjątków i ograniczeń dotyczących praw 

autorskich. Przepisy te powinny mieć 

zastosowanie również do książek 

elektronicznych. Z myślą o pewności 

prawa i harmonizacji na rynku 

wewnętrznym państwa członkowskie 

powinny dopilnować, aby odstępstwo od 

wyłącznego prawa publicznego użyczenia 

przewidziane w art. 6 dyrektywy 

2006/115/WE było obowiązkowe. 

Or. en 
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Poprawka  172 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 28 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28a) Aby uzasadnić ogólny cel 

publiczny, jakim jest zwiększanie dostępu 

do kreatywnych treści, informacji i wiedzy 

oraz wspieranie ich rozpowszechniania, a 

także aby osiągnąć pewność prawa na 

rynku wewnętrznym, należy wprowadzić 

definicję domeny publicznej. Należy także 

podkreślić, że ostatecznym celem 

większości autorów, wykonawców i 

twórców jest przede wszystkim rozwój i 

dobrobyt jednostek i społeczeństwa, a nie 

potencjalny zysk ekonomiczny. 

Or. en 
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Poprawka  173 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 28 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28b) Należy bezwzględnie wyjaśnić, że 

gdy utwór lub inny przedmiot objęty 

ochroną trafi do domeny publicznej, 

wszelkie wierne zwielokrotnienie tego 

utworu lub innego przedmiotu objętego 

ochroną, w formacie analogowym czy 

cyfrowym, w wyniku którego nie powstaje 

nowy ani przekształcony utwór lub inny 

przedmiot objęty ochroną, powinno 

pozostać w domenie publicznej. Domena 

publiczna powinna obejmować utwory lub 

inne przedmioty objęte ochroną, których 

prawa autorskie wygasły bądź nigdy nie 

istniały, lub których to praw autorskich 

podmioty praw dobrowolnie się zrzekły. 

Or. en 
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Poprawka  174 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 28 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28c) Kiedy prawa autorskie do utworu 

lub innego przedmiotu objętego ochroną 

wygasają, może być bardzo trudno 

stwierdzić, że ten utwór lub inny 

przedmiot objęty ochroną trafił do domeny 

publicznej. Utwory lub inne przedmioty 

objęte ochroną znajdujące się w domenie 

publicznej mogą na zawsze pozostać 

niezidentyfikowane, utrudniając tym 

samym dostęp do treści, informacji i 

wiedzy. Państwa członkowskie powinny 

umożliwić autorom, wykonawcom i 

producentom, którzy nie zamierzają 

chronić swoich utworów lub innych 

przedmiotów prawami autorskimi, 

umieszczenie tych utworów lub innych 

przedmiotów w całości lub w części w 

domenie publicznej. Trzeba bowiem 

pamiętać, że ostatecznym celem większości 

autorów, wykonawców i twórców jest 

przede wszystkim rozwój i dobrobyt 

jednostek i społeczeństwa, a nie 

potencjalny zysk ekonomiczny. W związku 

z tym państwa członkowskie powinny 

zachęcać do stosowania odpowiednich 

równorzędnych licencji w domenie 

publicznej (np. licencji Creative 

Commons). Mogłoby to pomóc autorom, 

wykonawcom i producentom w wyraźnym 

informowaniu osób potencjalnie 

zainteresowanych ponownym 

wykorzystaniem utworu, że utwór ten 
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znajduje się w domenie publicznej, co 

przyczyniłoby się do rozpowszechniania 

treści, informacji i wiedzy. 

Or. en 
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Poprawka  175 

Isabella Adinolfi 
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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. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  176 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 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. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  177 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 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. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  178 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 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. 

skreśla się 

Or. en 

 


