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6.9.2018 A8-0245/187 

Poprawka  187 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) „publikacja prasowa” oznacza 

utrwalenie zbioru utworów literackich o 

charakterze dziennikarskim, które może 

także obejmować inne utwory lub 

przedmioty objęte ochroną, i które stanowi 

odrębną całość w ramach periodycznej 

lub regularnie aktualizowanej pod jednym 

tytułem publikacji, takiej jak gazeta lub 

czasopismo o tematyce ogólnej lub 

specjalistycznej, w celu dostarczenia 

informacji dotyczących wiadomości lub 

innej tematyki i publikowane w dowolnym 

medium z inicjatywy dostawcy usług, na 

jego odpowiedzialność i pod jego kontrolą. 

skreśla się 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Poprawka  188 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawo 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 

 Publiczne użyczanie utworów literackich 

 1. Państwa członkowskie przewidują 

wyjątek od praw przewidzianych w art. 1 

dyrektywy 2006/115/WE umożliwiający 

bibliotekom publicznym użyczanie 

utworów literackich w dowolnym 

formacie, w tym na odległość, o ile takie 

utwory literackie znajdują się w ich 

zbiorach lub biblioteki mają do nich 

legalny dostęp. Powyższe nie narusza 

postanowień art. 6 dyrektywy 

2006/115/WE. 

 2. Każde postanowienie umowne 

sprzeczne z wyjątkiem przewidzianym w 

ust. 1 jest nieważne. 

 3. Państwa członkowskie, po 

konsultacjach z autorami, wydawcami i 

bibliotekami publicznymi, dopilnowują, 

aby biblioteki mogły nabywać i użyczać na 

rozsądnych warunkach, w dowolnej 

formie, w tym na odległość, wszelkie 

utwory literackie udostępnione już 

publicznie i znajdujące się w ich zbiorach 

lub do których mają one legalny dostęp. 

 4. Państwa członkowskie informują 

Komisję o krokach podjętych zgodnie z 

ust. 3. Komisja ułatwia wymianę 

najlepszych praktyk między państwami 

członkowskimi oraz udostępnia je 
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publicznie w łatwy i skuteczny sposób. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Poprawka  189 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawo 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 

 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 

 (c) są wykorzystywane zgodnie z 

uczciwymi praktykami i w zakresie 
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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 ich obowiązków wynikających z 

umów zawartych z podmiotami praw na 

podstawie art. 13 niniejszej dyrektywy.  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/190 

Poprawka  190 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 9a 

 Domena publiczna 

 1. Państwa członkowskie dopilnowują, 

aby po tym, jak dany utwór lub inny 

przedmiot objęty ochroną znajdzie się w 

domenie publicznej, wierne reprodukcje 

tego utworu lub przedmiotu objętego 

ochroną w dowolnym formacie lub na 

dowolnym nośniku, w całości lub w części, 

które nie stanowią nowego utworu lub 

przedmiotu objętego ochroną, nie były 

chronione prawem autorskim lub 

prawami pokrewnymi. 

 2. Państwa członkowskie zachęcają do 

udostępniania odpowiednich 

równorzędnych licencji w domenie 

publicznej w celu umożliwienia autorom, 

wykonawcom i producentom 

umieszczania ich utworów w całości lub w 

części w domenie publicznej. 

 3. Państwa członkowskie prowadzą bazę 

danych zawierającą wykaz utworów lub 

innych przedmiotów objętych ochroną, 

które są w domenie publicznej. Baza 

danych jest regularnie aktualizowana, a 

opinii publicznej zapewnia się łatwy i 

skuteczny dostęp do niej. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Poprawka  191 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 11 skreśla się 

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. 

 

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

naruszają jakichkolwiek przewidzianych 

w prawie Unii praw autorów i innych 

podmiotów praw w 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. 

 

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,  
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wygasają 20 lat po opublikowaniu danej 

publikacji prasowej. Termin ten liczy się 

od dnia pierwszego stycznia roku 

następującego po dacie opublikowania. 

Or. en 



 

AM\1162313PL.docx  PE624.050v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/192 

Poprawka  192 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 12 skreśla się 

Roszczenia o godziwą rekompensatę  

Państwa członkowskie mogą przewidzieć, 

że jeżeli autor przenosi prawo na wydawcę 

lub udziela wydawcy licencji na dane 

prawo, to takie przeniesienie lub licencja 

stanowią wystarczającą podstawę prawną 

dla wydawcy do roszczenia o udział w 

rekompensacie za korzystanie z utworu, 

które miało miejsce na podstawie wyjątku 

od prawa podlegającego przeniesieniu lub 

objętego licencją lub na podstawie 

ograniczenia tego prawa. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Poprawka  193 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0245/2018 

Axel Voss 

Prawo 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 

Artykuł 13 skreśla się 

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 

 

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 
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wdrażania środków, a także, w stosownych 

przypadkach, adekwatne sprawozdania na 

temat rozpoznawania utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystania z nich. 

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. 

 

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. 

 

Or. en 

 


