Parlament Europejski
2014-2019

Dokument z posiedzenia

A8-0245/2018/err01

16.7.2018

ERRATA
do sprawozdania
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
Komisja Prawna
Sprawozdawca: Axel Voss
A8-0245/2018
Projekt rezolucji ustawodawczej
Poprawka 74 otrzymuje brzmienie:
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
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Artykuł 11

Ochrona publikacji prasowych w zakresie
cyfrowych sposobów korzystania

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.

1.
Państwa członkowskie zapewniają
wydawcom publikacji prasowych prawa
przewidziane w art. 2 i art. 3 ust. 2
dyrektywy 2001/29/WE, aby mogli oni
otrzymywać uczciwe i proporcjonalne
wynagrodzenie za cyfrowe sposoby
korzystania z ich publikacji prasowych
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przez dostawców usług społeczeństwa
informacyjnego.
1a.
Prawa, o których mowa w ust. 1,
nie uniemożliwiają prywatnego i
niekomercyjnego korzystania z publikacji
prasowych przez użytkowników
indywidualnych.
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.

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.
2a.
Prawa, o których mowa w ust. 1,
nie obejmują czynności linkowania.

3.
W odniesieniu do praw określonych
w ust. 1 stosuje się odpowiednio art. 5–8
dyrektywy 2001/29/WE i dyrektywy
2012/28/UE.

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,
wygasają 20 lat po opublikowaniu danej
publikacji prasowej. Termin ten liczy się
od dnia pierwszego stycznia roku
następującego po dacie opublikowania.

4.
Prawa, o których mowa w ust. 1,
wygasają 5 lat po opublikowaniu danej
publikacji prasowej. Termin ten liczy się
od dnia pierwszego stycznia roku
następującego po dacie opublikowania.
Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie ma
mocy wstecznej.
4a.
Państwa członkowskie
dopilnowują, aby autorzy otrzymywali
odpowiednią część dodatkowych
przychodów uzyskiwanych przez
wydawców prasowych za korzystanie z
danej publikacji prasowej przez
dostawców usług społeczeństwa
informacyjnego.
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