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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Celem harmonizacji podjętej w 
ramach ustawodawstwa europejskiego, w 
szczególności w środowisku 
elektronicznym, powinno być osiągnięcie 
sprawiedliwej równowagi między, z jednej 
strony, interesem posiadaczy prawa 
autorskiego i praw pokrewnych w 
ochronie ich praw własności 
intelektualnej1a, których chroni art. 17 
ust. 2 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej („Karty”) a, z drugiej strony, 
ochroną interesów i praw podstawowych 
użytkowników utworów chronionych 
prawem autorskim, w szczególności ich 
wolnością wypowiedzi i informacji, 
których chroni art. 11 Karty, i interesu 
ogólnego2a. W związku z tym należy 
zauważyć, że internet ma szczególne 
znaczenie dla wolności wypowiedzi i 
informacji, których chroni art. 11 Karty, 
oraz że hiperpołączenia przyczyniają się 
do jego właściwego działania, podobnie 
jak do wymiany opinii i informacji w tej 
sieci, która charakteryzuje się 
dostępnością bardzo dużych ilości 
informacji3a. Trzeba również wziąć pod 
uwagę różnorodność kulturową oraz 
połączone ze sobą prawa gospodarcze i 
pracy.



AM\1180365PL.docx PE624.050v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

__________________
1a Jak wynika również z motywów 2 i 31 
dyrektywy 2001/29/WE w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw 
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym.
2a TSUE - C-160/15 / wyrok GS Media BV 
przeciwko Sanoma Media Netherlands 
BV i inni, 8 czerwca 2016 r., ust. 31.
3a Tamże ust. 45

Or. en
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 11 Kart zapisano wolność 
wypowiedzi i informacji. Wolność tę 
chronią także art. 10 Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności, art. 19 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych oraz wspólne 
tradycje konstytucyjne państw 
członkowskich. Prawo to można 
interpretować aż do objęcia nim wolności 
poszukiwania, przekazywania i 
otrzymywania informacji. Internet 
przyczynia się do tego w znacznym stopniu 
jako środek materializujący wszystkie 
aspekty tej wolności. Wszelkie przepisy 
powinny uwzględniać delikatną 
równowagę wszystkich zainteresowanych 
stron. Konflikty praw człowieka powinno 
się rozwiązywać w sposób nadający tym 
prawom jak największą skuteczność i 
przestrzegający ich istoty.

Or. en



AM\1180365PL.docx PE624.050v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

20.3.2019 A8-0245/255

Poprawka 255
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0245/2018
Axel Voss
Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
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(3b) Jak potwierdził Europejski 
Trybunał Praw Człowieka, egzekwowanie 
prawa autorskiego i kary opierające się na 
ustawodawstwie w zakresie prawa 
autorskiego mogłyby potencjalnie 
prowadzić do ingerencji w prawo do 
wolności wypowiedzi. Na ingerencje jako 
takie powinno się zezwalać jedynie 
wówczas, gdy mają one na celu spełnienie 
pilnej potrzeby społecznej, i powinno się je 
następnie kontrolować przez pryzmat 
zasady proporcjonalności, aby sprawdzić, 
czy są odpowiednie do osiągnięcia 
zamierzanego celu, niezbędne w 
demokratycznym społeczeństwie i ściśle 
proporcjonalne.

Or. en
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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) 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, 
ani wobec innych upoważnionych 
użytkowników tych samych utworów i 
przedmiotów objętych ochroną. Autorzy, 
których utwory włączono do publikacji 
prasowej, mają prawo do odpowiedniego i 
proporcjonalnego udziału w dochodach, 
jakie otrzymują wydawcy prasowi za 
wykorzystanie ich publikacji prasowych 
przez dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego.

Or. en
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13
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. 

skreśla się
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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 
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.
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