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6.9.2018 A8-0245/179 

Poprawka  179 

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 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. 

skreśla się 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Poprawka  180 

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 36 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Wydawcy, w tym wydawcy 

publikacji prasowych, książek lub 

publikacji naukowych, często działają w 

oparciu o przeniesienie praw autorskich w 

drodze umowy lub przepisów ustawowych. 

W tym kontekście wydawcy dokonują 

inwestycji w celu eksploatacji utworów 

znajdujących się w swoich publikacjach i 

w niektórych przypadkach mogą zostać 

pozbawieni przychodów, jeżeli korzystanie 

z takich utworów odbywa się na podstawie 

wyjątków lub ograniczeń, np. dotyczących 

kopiowania na użytek prywatny i opłat 

reprograficznych. W wielu państwach 

członkowskich rekompensata za 

korzystanie w ramach tych wyjątków jest 

dzielona między autorów a wydawców. W 

celu uwzględnienia tej sytuacji i 

zwiększenia pewności prawa dla 

wszystkich zainteresowanych stron, 

państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość określenia, że jeżeli autor 

przekazuje swoje prawa lub udziela na nie 

licencji lub w inny sposób wnosi wkład w 

postaci swoich utworów do publikacji oraz 

istnieją systemy służące do 

zrekompensowania szkód spowodowanych 

przez wyjątek lub ograniczenie, to 

wydawcy są uprawnieni do żądania 

udziału w takiej rekompensacie, a 

obciążenie wynikające z obowiązku 

uzasadnienia tego żądania przez wydawcę 

skreśla się 
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nie powinno wykraczać poza to, co jest 

wymagane w ramach obowiązującego 

systemu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Poprawka  181 

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 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. 

skreśla się 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Poprawka  182 

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 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. 

skreśla się 

_________________  

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

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). 

 

Or. en 
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Poprawka  183 

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 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 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Poprawka  184 

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 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 



 

AM\1162314PL.docx  PE624.050v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/185 

Poprawka  185 

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 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. 

skreśla się 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Poprawka  186 

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 

Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) „domena publiczna” oznacza 

status utworu lub innego przedmiotu 

objętego ochroną, w przypadku których 

prawa autorskie i prawa pokrewne: 

 a) wygasły lub 

 b) nigdy nie istniały lub 

 c) są przedmiotem dobrowolnej rezygnacji 

ze strony podmiotów praw. 

Or. en 

 


