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Poprawka  194 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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) Należy uznać, że w interesie 

publicznym jest udział w sferze publicznej 

bez zbędnych ograniczeń wynikających z 

wyłącznych praw, wprowadzając wyjątek 

dotyczący używania obrazów budynków i 

stałych struktur. Zawodowi fotografowie, 

autorzy i inne podmioty praw, 

konsumenci, użytkownicy instytucjonalni 

oraz usługodawcy głównie używają 

obrazów utworów na podstawie wyjątków 

krajowych w zakresie „wolności 

panoramy” i powinni mieć pewność 

prawa, jeżeli chodzi o korzystanie 

transgraniczne. 
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Poprawka  195 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 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. 

(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. Należy zatem zapewnić 

stabilność branży wydawniczej. 

Or. en 
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Poprawka  196 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 31 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (31a) W fazie przechodzenia od druku do 

publikacji cyfrowych wydawcy publikacji 

prasowych mają coraz większe trudności z 

udzielaniem licencji na internetowe 

korzystanie ze swoich publikacji oraz z 

osiągnięciem zwrotu z inwestycji. 

Publikacje prasowe zawierają głównie 

utwory literackie, ale w coraz większym 

stopniu obejmują inne rodzaje utworów i 

przedmiotów objętych ochroną, a 

mianowicie zdjęcia i materiały wideo. Z 

uwagi na dużą liczbę autorów i innych 

podmiotów praw zaangażowanych w 

tworzenie publikacji prasowej udzielanie 

licencji i egzekwowanie praw autorskich 

związanych z publikacjami prasowymi jest 

często skomplikowane i nieefektywne w 

środowisku cyfrowym. Wydawcy mogą 

napotykać trudności w dowiedzeniu, że 

prawa do takich utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną zostały 

przeniesione na nich lub udzielono im na 

nie licencji do celów zawierania umów 

licencyjnych lub egzekwowania praw w 

odniesieniu do ich publikacji prasowych. 

Or. en 



 

AM\1162333PL.docx  PE624.050v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.9.2018 A8-0245/197 

Poprawka  197 

Julia Reda 
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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 31 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (31b) Wydawcy publikacji prasowych 

muszą nabyć od autorów i innych 

podmiotów praw wszystkie istotne prawa 

gospodarcze w celu włączenia ich 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną do swoich publikacji prasowych. 

Ta zasada powinna nadal obowiązywać. 

Jednak udzielanie licencji i egzekwowanie 

praw nabywanych od stron trzecich należy 

uprościć, a jednocześnie nie wpływać na 

ustalenia umowne poczynione przez 

wydawców publikacji prasowych z jednej 

strony oraz autorów i inne podmioty praw 

z drugiej strony. Dlatego konieczne jest 

zapewnienie na poziomie Unii 

domniemania wzruszalnego, aby 

umożliwić uznanie wydawcy za osobę 

uprawnioną do zawierania umów 

licencyjnych i egzekwowania praw z tytułu 

zwielokrotniania i publicznego 

udostępniania utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną w postaci 

cyfrowej zawartych w publikacji prasowej, 

pod warunkiem że na publikacji widnieje 

nazwa wydawcy. 

Or. en 
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Poprawka  198 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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  199 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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. 

(33) Do celów niniejszej dyrektywy 

należy zdefiniować pojęcie publikacji 

prasowej w taki sposób, aby obejmowało 

ono wyłącznie publikacje dziennikarskie 

publikowane w dowolnych mediach, w tym 

na papierze, i rozumiane jako działalność 

gospodarcza stanowiąca świadczenie 

usług na mocy prawa Unii. Zakresem 

dyrektywy należy objąć te publikacje 

prasowe, które mają na celu 

informowanie opinii publicznej i które są 

okresowo lub regularnie aktualizowane. 

Publikacje takie mogą obejmować np. 

gazety codzienne, tygodniki i miesięczniki 

o tematyce ogólnej lub specjalistycznej 

oraz internetowe serwisy informacyjne. 

Publikacje periodyczne publikowane do 

celów naukowych lub akademickich, takie 

jak czasopisma naukowe, nie powinny być 

objęte domniemaniem posiadania praw 

przyznawanym wydawcom publikacji 

prasowych zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

Or. en 
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Poprawka  200 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 
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6.9.2018 A8-0245/201 

Poprawka  201 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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. 

(35) Domniemanie dotyczące 

wydawców publikacji prasowych na 

podstawie niniejszej dyrektywy nie 

powinno 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 domniemanie, o 

którym mowa w niniejszej dyrektywie, 
wobec autorów i innych podmiotów praw 

ani wobec innych upoważnionych 

użytkowników tych samych utworów i 

przedmiotów objętych ochroną. 

Or. en 
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Poprawka  202 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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. 

(37) W wyniku rozwoju technologii 

cyfrowych pojawiły się nowe modele 

biznesowe, zwiększyła się też rola 

internetu jako głównego rynku 

rozpowszechniania treści chronionych 

prawem autorskim. Na przestrzeni lat 

internetowe usługi umożliwiające 

użytkownikom zamieszczanie utworów i 

udostępnianie ich odbiorcom rozwinęły 

się i stały się istotnym źródłem dostępu do 

treści online, umożliwiając różnorodność i 

łatwy dostęp do treści, ale także niosąc ze 

sobą wyzwania, gdy treści chronione 

prawem autorskim są zamieszczane bez 

uprzedniej zgody podmiotów praw. 

Or. en 
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Julia Reda 
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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 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (37a) Obecnie treści będące wynikiem 

pracy twórczej są wykorzystywane na 

nieznaną dotychczas skalę. Ułatwiają to 

platformy internetowe i usługi agregacji. 

Są one sposobem zapewnienia szerszego 

dostępu do dzieł kultury i pracy twórczej 

oraz oferują sektorowi kultury i sektorowi 

kreatywnemu duże możliwości rozwijania 

nowych modeli biznesowych. 

Równocześnie artyści i autorzy mają 

trudności, by uzyskać porównywalny 

wzrost dochodów w związku z rosnącym 

wykorzystaniem ich utworów. Za jeden z 

powodów takiego stanu rzeczy można 

uznać brak jasności co do statusu tych 

usług internetowych w świetle prawa 

regulującego handel elektroniczny. 

Należy rozważyć, jak proces ten mógłby 

funkcjonować dzięki większej pewności 

prawa i poszanowaniu wszystkich 

zainteresowanych stron, w tym artystów i 

użytkowników, przy czym ważne jest, aby 

zapewnić przejrzystość i równe warunki 

działania. Komisja powinna opracować 

wytyczne dotyczące wdrażania ram 

odpowiedzialności pośredników, aby 

umożliwić platformom internetowym 

wywiązywanie się z obowiązków i 

przestrzeganie przepisów dotyczących 

odpowiedzialności, a także aby zwiększyć 

pewność prawa i zaufanie użytkowników. 
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