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Poprawka 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
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
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.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
każdej umowy licencyjnej, dostawcy usług 
online, którzy aktywnie i bezpośrednio 
uczestniczą w umożliwianiu 
użytkownikom zamieszczania i 
udostępniania utworów 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 Powszechną deklaracją praw 
człowieka i konstytucjami państw 
członkowskich i nie powinny nakładać na 
dostawców usług online ogólnego 
obowiązku monitorowania informacji 
przez nich przekazywanych lub 
przechowywanych. Te odpowiednie i 
proporcjonalne środki powinny być 
uzgodnione w ramach szerokiego procesu 
konstruktywnego i przejrzystego dialogu i 
współpracy między dostawcami usług 
udostępniania treści online, 
organizacjami reprezentującymi prawa 
użytkowników i organizacjami 
reprezentującymi autorów, twórców i inne 
podmioty praw w państwach 
członkowskich;
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Poprawka 259
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
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
Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) Niniejsza dyrektywa gwarantuje 
stosowanie zasady niedziałania wstecz; z 
tego powodu należy przyjąć środki 
gwarantujące nadrzędność przepisów 
państw członkowskich, w przypadku gdy 
posiadają one bardziej korzystne ramy 
prawne dla autorów, twórców, 
wykonawców i użytkowników lub gdy 
wprowadzą one takie bardziej korzystne 
ramy prawne po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. pt
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Poprawka 260
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
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
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Korzystanie z treści chronionych przez 
dostawców usług udostępniania treści 

online

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 

1. Dostawcy usług udostępniania 
treści online, 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 odpowiednie 
i proporcjonalne środki w celu 
zapewnienia funkcjonowania umów 
licencyjnych 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. Te 
odpowiednie i proporcjonalne środki 
powinny być uzgodnione w ramach 
szerokiego procesu konstruktywnego i 
przejrzystego dialogu i współpracy między 
dostawcami usług udostępniania treści 
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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.

online, organizacjami reprezentującymi 
prawa użytkowników i organizacjami 
reprezentującymi autorów, twórców i inne 
podmioty praw w państwach 
członkowskich; Środki takie w żadnym 
wypadku nie mogą prowadzić do 
kwestionowania prawa do tworzenia dóbr 
kultury i korzystania z nich oraz wolności 
wypowiedzi, ani też polegać na praktykach 
nadmiernej skrupulatności i cenzury 
cyfrowej. Dostawcy usług przekazują 
podmiotom praw, autorom, twórcom, 
aktorom lub wykonawcom i 
użytkownikom wszystkie niezbędne 
informacje na temat funkcjonowania i 
wdrażania środków, a także wyczerpujące 
szczegóły 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.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność mechanizmów składania skarg 
i dochodzenia roszczeń stronom w 
przypadku sporów dotyczących stosowania 
środków, o których mowa w ust. 1.

2a. Umowy licencyjne zawierane z 
podmiotami praw przewidują godziwe 
wynagrodzenie dla autorów, twórców i 
artystów, aktorów lub wykonawców. 
Państwa członkowskie skupiają się na 
opracowywaniu i umacnianiu środków 
mających na celu ochronę słabszych stron 
– autorów, twórców, aktorów lub 
wykonawców i użytkowników – oraz 
rzeczywiste ponoszenie odpowiedzialności 
przez materialnych beneficjentów korzyści 
z nielegalnego przywłaszczenia wartości 
dodanej udostępnianych i zamieszczanych 
w internecie treści chronionych prawem 
autorskim i prawami pokrewnymi.

3. W stosownych przypadkach 
państwa członkowskie ułatwiają 
współpracę między dostawcami usług 
społeczeństwa informacyjnego a 
podmiotami praw poprzez dialog 
zainteresowanych stron w celu określenia 
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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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Poprawka 261
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
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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
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Zasada niedziałania wstecz

Gwarantuje się stosowanie zasady 
niedziałania wstecz; z tego powodu należy 
przyjąć środki gwarantujące nadrzędność 
przepisów państw członkowskich, w 
przypadku gdy posiadają one bardziej 
korzystne ramy prawne dla autorów, 
twórców, aktorów lub wykonawców i 
użytkowników lub gdy wprowadzą one 
takie bardziej korzystne ramy prawne po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. pt


