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6.9.2018 A8-0245/204 

Poprawka  204 

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 38 

 
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. 

Jeżeli dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego oferują użytkownikom 

usługi polegające na przechowywaniu 

treści i zapewnianiu publicznego dostępu 

do treści oraz jeżeli działania takie 

stanowią czynność publicznego 

udostępniania i nie mają charakteru 

wyłącznie technicznego, automatycznego i 

pasywnego, powinni być zobowiązani do 

zawierania umów licencyjnych z 

podmiotami praw w odniesieniu do 

utworów lub innych przedmiotów 

chronionych prawem autorskim, chyba że 

kwalifikują się do zwolnień od 

odpowiedzialności, o których mowa w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2000/31/WE34. 

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. 

 

Aby zapewnić funkcjonowanie każdej 

umowy licencyjnej, dostawcy usług 

społeczeństwa informacyjnego 

polegających na przechowywaniu i 

zapewnianiu publicznego dostępu do 

dużej liczby utworów i innych 

Aby zapewnić funkcjonowanie każdej 

umowy licencyjnej, dostawcy usług 

społeczeństwa informacyjnego, którzy 

aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w 

umożliwianiu użytkownikom 

zamieszczania i udostępniania utworów 
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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. 

oraz ich popularyzowania wśród 

odbiorców, powinni przyjąć odpowiednie i 

proporcjonalne środki zapewniające 

ochronę utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną. Takie środki powinny 

być zgodne z Kartą praw podstawowych 

Unii Europejskiej i nie powinny nakładać 

na dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego ogólnego obowiązku 

monitorowania informacji 

przekazywanych lub przechowywanych 

przez nich zgodnie z art. 15 dyrektywy 

2000/31/WE. 

_________________ _________________ 

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). 

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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6.9.2018 A8-0245/205 

Poprawka  205 

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 38 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (38b) Dla wdrożenia takich środków 

zasadnicze znaczenie ma współpraca 

między dostawcami usług społeczeństwa 

informacyjnego a podmiotami praw. 

Podmioty praw powinny dokładnie 

wskazywać dostawcom usług 

społeczeństwa informacyjnego utwory lub 

inne przedmioty objęte ochroną, co do 

których twierdzą, iż posiadają prawa 

autorskie. Podmioty praw powinny 

zachowywać odpowiedzialność za 

roszczenia stron trzecich związane z 

wykorzystaniem utworów, które strony te 

uznałyby za własne w ramach 

wykonywania wszelkich umów zawartych 

z dostawcami usług społeczeństwa 

informacyjnego. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/206 

Poprawka  206 

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 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 A8-0245/207 

Poprawka  207 

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 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie przewidują 

wyjątek od praw przewidzianych w art. 2 

dyrektywy 2001/29/WE, w art. 5 lit. a) i 

art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE oraz w art. 

11 ust. 1 niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do zwielokrotnień i pobrań 

dokonywanych w celu przeprowadzenia 

eksploracji tekstów i danych w związku z 

utworami i innymi przedmiotami objętymi 

ochroną, które są legalnie dostępne 

online, pod warunkiem że podmiot praw 

nie zastrzegł sobie takich sposobów 

wykorzystania w formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego. 

 Wyjątek ten nie ma zastosowania do 

eksploracji tekstów i danych w 

publikacjach prasowych w rozumieniu 

art. 2 pkt 4 niniejszej dyrektywy ani do 

eksploracji tekstów i danych w ramach 

wszelkich utworów i innych przedmiotów 

objętych ochroną zawartych w 

publikacjach prasowych, pod warunkiem 

że wydawcy tych publikacji prasowych 

wyrażą takie zastrzeżenie poprzez 

umieszczenie swoich stron internetowych 

w centralnym punkcie informacji online. 

 Zwielokrotnienia i pobrania dokonywane 

w celu przeprowadzenia eksploracji 

tekstów i danych w związku z takimi 

utworami i innymi przedmiotami objętymi 

ochroną są usuwane, gdy tylko nie są już 
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potrzebne do tego celu. 

Or. en 
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Poprawka  208 

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 

Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Państwa członkowskie przewidują 

wyjątek od praw przewidzianych w art. 2 

dyrektywy 2001/29/WE, w art. 5 lit. a) i 

art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE oraz w art. 

11 ust. 1 niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do zwielokrotnień i pobrań 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną, do których nabyły legalny 

dostęp, w celu przeprowadzania na 

zasadach niekomercyjnych eksploracji 

tekstów i danych do celów badań 

naukowych przez organizacje badawcze i 

instytucje dziedzictwa kulturowego. 

 Każde postanowienie umowne sprzeczne z 

wyjątkiem przewidzianym w akapicie 

pierwszym jest bezskuteczne. 

 Zwielokrotnienia i pobrania dokonane do 

celu eksploracji tekstów i danych są 

przechowywane w bezpieczny sposób. 

Niezwłocznie po zakończeniu działalności 

badawczej kopie są usuwane albo 

przechowywane przez wyznaczone w tym 

celu zaufane podmioty, jeżeli państwa 

członkowskie zdecydują się skorzystać z tej 

możliwości. 

Or. en 

 


