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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. zauważa, jak ważna jest europejska różnorodność kulturowa i językowa, która stwarza 

raczej możliwości niż przeszkody na jednolitym rynku, oraz podkreśla, że europejski 

sektor kultury i europejski sektor kreatywny są motorem wzrostu gospodarczego, 

innowacji i tworzenia miejsc pracy w UE, gdyż zatrudnionych jest w nich ponad siedem 

milionów osób i generują one 4,2% PKB Unii Europejskiej; podkreśla, że w czasie 

kryzysu gospodarczego w latach 2008–2012 w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym 

wciąż powstawały miejsca pracy i odegrały one ważną rolę w pobudzaniu 

konkurencyjności Unii; podkreśla fakt, że w środowisku internetowym stworzono nowe 

modele biznesowe i innowacyjne usługi; 

2. podkreśla, że kulturalne i kreatywne treści internetowe są kluczową siłą napędową 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz inwestycji w 

infrastrukturę cyfrową i usługi cyfrowe, przez co wspierają innowacyjność, wzrost i 

kreatywność; 

3. podkreśla, że prawa autorskie i pokrewne tworzą ramy prawne dla europejskiego sektora 

kultury i europejskiego sektora kreatywnego oraz stanowią podstawę ich zdolności 

generowania aktywności ekonomicznej, konkurencyjności, zatrudnienia, kreatywności i 

innowacji; zaznacza, że produktywność tych sektorów nadal rośnie, oraz podkreśla, że 

obecny – rozdrobniony i przestarzały – system opłat utrudnia nieskrępowany rozwój i 

funkcjonowanie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego; 

4. z zadowoleniem przyjmuje ogromne zainteresowanie obywateli UE rundą konsultacji 

społecznych Komisji dotyczących przeglądu przepisów UE w zakresie prawa autorskiego 

oraz wniesiony przez nich wkład; 

5. podkreśla, że prawa autorskie i pokrewne powinny stanowić wyważone ramy prawne dla 

europejskiego sektora kultury i europejskiego sektora kreatywnego, aby generowały one 

aktywność ekonomiczną i zatrudnienie; podkreśla jednak, że obecny – rozdrobniony i 

przestarzały – system opłat stwarza znaczne przeszkody dla rozwoju europejskiego 

jednolitego rynku cyfrowego, a zatem stanowi zagrożenie dla wzrostu i rozwoju 

gospodarczego; 

6. podkreśla, że prawa autorskie i pokrewne stanowią ramy prawne dla europejskiego 

sektora kultury i europejskiego sektora kreatywnego oraz tworzą podstawę ich zdolności 

generowania aktywności ekonomicznej i zatrudnienia; podkreśla, że chociaż 

produktywność sektora kultury i sektora kreatywnego nadal rośnie, zarobki posiadaczy 

praw w tych sektorach maleją; 

7. podkreśla, że prawa autorskie i pokrewne stanowią ramy prawne dla europejskiego 

sektora kultury i europejskiego sektora kreatywnego, jak również dla sektora edukacji i 

badań oraz dla sektora czerpiącego korzyści z wyjątków i ograniczeń tych praw, a także 
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tworzą podstawę aktywności i zatrudnienia; 

8. podkreśla, że prawa autorskie i pokrewne są prawami, na których opiera się cały sektor 

kreatywny i powiązany z nim łańcuch wartości; wzywa zatem Komisję do poparcia i 

ochrony praw własności intelektualnej twórców w celu umożliwienia rozkwitu sektora 

kreatywnego w Europie; 

9. przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie się Komisji do dalszego wzbogacania agendy 

cyfrowej UE, w tym o cel unowocześnienia przepisów z zakresu prawa autorskiego; 

uznaje potrzebę dokonania przeglądu dyrektywy 2001/29/WE, aby zapewnić godziwe 

wynagrodzenie autorom, wykonawcom i innym posiadaczom praw oraz należytą ochronę 

tych praw, a także uzyskać sprawiedliwą równowagę w europejskiej gospodarce 

kulturalnej między wszystkimi zaangażowanymi stronami (MŚP, konsumentami, 

użytkownikami, twórcami i posiadaczami praw) w dobie cyfrowej, która oznacza 

zmieniające się i nieustannie ewoluujące środowisko technologiczne i która przynosi 

zmiany zachowań użytkowników, oferując możliwości, lecz i rodząc wyzwania; 

podkreśla, że taki przegląd powinien zapewnić niezbędną jasność, stałość i pewność 

prawa, jak również elastyczność konieczną do wspierania inwestycji i wzrostu w sektorze 

kultury i w sektorze kreatywnym, a jednocześnie wyeliminować niepewność prawa i 

niespójności, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie jednolitego rynku 

cyfrowego; jednocześnie apeluje o zdecydowane zaangażowanie się na rzecz podjęcia 

prac – tak szybko, jak to możliwe, w trosce o spójność – nad dyrektywą 2000/31/WE w 

sprawie handlu elektronicznego; uważa, że jednym z głównych celów tego przeglądu 

powinno być unowocześnienie prawa autorskiego z zamiarem ułatwienia 

transgranicznego dostępu do usług oraz treści, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego 

poziomu ochrony praw własności intelektualnej oraz sprzyjaniu rozwojowi i 

różnorodności kulturowej; 

10. podkreśla, że unowocześnienie istniejących przepisów prawa autorskiego to integralna 

część gospodarki cyfrowej; 

11. podkreśla, że innowacje w zakresie twórczości i postępu technologicznego mogą mieć 

istotny wpływ na życie ludzi, umożliwiając różnym grupom twórcze komunikowanie się 

oraz współpracę, zarówno poprzez doskonalenie umiejętności osób twórczych, jak i 

tworzenie wartości dodanej; uważa, że przyczynia się to do zwiększenia 

konkurencyjności, zatrudnienia i innowacyjności w całej Europie; 

12. przyznaje, że działalność handlowa naruszająca prawo autorskie stanowi poważne 

zagrożenie dla funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego oraz dla rozwoju legalnej 

oferty zróżnicowanych internetowych treści kulturowych i kreatywnych; 

13. wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny różnych mechanizmów kopiowania na użytek 

prywatny w Europie, biorąc pod uwagę skuteczność i przejrzystość opłat oraz zmiany w 

sposobie korzystania z kopiowania na prywatny użytek; uważa, że Komisja powinna 

odnieść się do kwestii różnorodnych mechanizmów kopiowania na prywatny użytek w 

celu zapewnienia swobodnego przepływu towarów i usług na rynku wewnętrznym, 

godziwego wynagrodzenia z tytułu treści kreatywnych i kulturalnych oraz w celu 

ułatwienia rozwoju nowych i innowacyjnych modeli biznesowych; 
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14. podkreśla, że reforma unijnego dorobku w zakresie prawa autorskiego powinna nadal 

wzmacniać europejski sektor kultury i europejski sektor kreatywny, zwiększając pewność 

prawa w sferze cyfrowej względem wszystkich zainteresowanych stron, w tym posiadaczy 

praw, przedsiębiorstw i użytkowników, oraz tworząc zachęty dotyczące innowacyjnych 

systemów licencyjnych online i nowe modele biznesowe w zakresie dystrybucji treści w 

internecie, umożliwiając tym samym tym sektorom czerpanie korzyści z rewolucji 

cyfrowej, jednocześnie chroniąc wyważony łańcuch wartości; 

15. przypomina, że wyjątki i ograniczenia prawa autorskiego są kluczowym aspektem 

systemu prawa autorskiego oraz że instytucje bazujące na wyjątkach i ograniczeniach 

prawa autorskiego mają zauważalny wkład we wzrost gospodarczy, innowacyjność oraz 

tworzenie miejsc pracy w UE; wzywa Komisję do zaproponowania ujednoliconych ram 

wyjątków i ograniczeń z zamiarem rozwiązania kwestii rozdrobnienia rynku, zwiększenia 

pewności prawa i wspierania transgranicznej dostępności treści objętych prawem 

autorskim w celu umożliwienia równego dostępu do różnorodności kulturowej w całej UE 

oraz spełnienia oczekiwań konsumentów; przypomina, że przy ustanawianiu wyjątków i 

ograniczeń państwa członkowskie powinny zadbać, aby nie naruszały one normalnego 

wykorzystania utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną ani nie powodowały 

nieuzasadnionej szkody dla uzasadnionych interesów posiadaczy praw; domaga się 

ponownej oceny wyjątków dotyczących celów badawczych i edukacyjnych, które 

powinny obejmować działalność edukacyjną i badawczą związaną z placówką lub 

instytucją edukacyjną uznawaną przez krajowe organy lub ustawodawstwo bądź 

prowadzonej w ramach programu edukacyjnego lub badawczego; apeluje do Komisji o 

znalezienie sposobów, w jakie biblioteki publiczne i naukowe mogłyby wypożyczać 

ludności książki w formacie cyfrowym do osobistego użytku, niezależnie od miejsca 

dostępu, przy zapewnieniu godziwego wynagrodzenia posiadaczom praw; 

16. apeluje o przyjęcie obowiązkowego wyjątku umożliwiającego bibliotekom publicznym i 

naukowym wypożyczanie ludności książek w formacie cyfrowym do osobistego użytku, 

niezależnie od miejsca dostępu; 

17. uznaje, że właściwe dostosowanie dyrektywy 2001/29/WE do ery cyfrowej może 

spowodować rozwój przedsiębiorczości i nowych modeli biznesowych, a przez to 

wesprzeć innowacyjność i zatrudnienie; 

18. wzywa Komisję do zbadania możliwości znacznego skrócenia zharmonizowanego czasu 

ochrony prawa autorskiego w ramach agendy nowoczesnej polityki handlowej; 

19. podkreśla, jak ważna jest swoboda zawierania umów przez wszystkich posiadaczy praw, 

którzy powinni móc swobodnie wykonywać swoje prawa; uważa za niezbędne 

opracowanie ram prawnych, które będą oparte na dowodach i będą uwzględniać 

doświadczenia wszystkich odnośnych zainteresowanych stron, a jednocześnie będą 

wzmacniać pozycję negocjacyjną i umowną wszystkich twórców w stosunku do innych 

posiadaczy praw i pośredników; 

20. sugeruje przegląd odpowiedzialności usługodawców i pośredników, aby jasno określić ich 

status prawny i odpowiedzialność w odniesieniu do prawa autorskiego, zapewnić należytą 

staranność w procesie tworzenia i łańcuchu dostaw oraz godziwe wynagrodzenie dla 

twórców i posiadaczy praw w Unii; 
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21. uważa, że w ramach kompleksowej reformy prawa autorskiego należy wprowadzić 

również środki służące poszerzeniu transgranicznej oferty i dostępności treści cyfrowych, 

takich jak nowe przepisy w dziedzinie ochrony konsumentów, rozwój handlu 

elektronicznego, zbliżenie stawek VAT oraz zwiększenie potencjału sieci cyfrowych; 

22. uważa za niezbędne zapewnienie jasnych zaktualizowanych ram dla instytucji 

kulturalnych, które umożliwią bibliotekom prowadzenie e-wypożyczalni oraz pozwolą 

bibliotekom, archiwom i muzeom na udostępnianie w internecie utworów chronionych, 

które nie są już przedmiotem obiegu komercyjnego; 

23. uważa, że obywatele powinni mieć możliwość dostępu do treści i ich zakupu online w 

innym państwie członkowskim, i sądzi, że praktyka ograniczania dostępu do treści 

internetowych ze względu na lokalizację użytkowników utrudnia rozwój jednolitego 

rynku cyfrowego; przyjmuje z zadowoleniem udzielanie licencji wieloterytorialnych na 

mocy dyrektywy 2014/26/UE jako przykład i sposób przezwyciężenia rozdrobnienia 

rynku wewnętrznego; zachęca do rozwijania wyważonych, elastycznych i uzasadnionych 

potrzebami rynku rozwiązań, które przyczynią się do pokonania istniejących przeszkód w 

transgranicznym dostępie do produktów i usług przy poszanowaniu różnorodności 

kulturowej, włącznie z udoskonalaniem mechanizmów transgranicznego przenoszenia w 

obrębie UE treści nabytych i udostępnianych zgodnie z prawem; 

24. uważa, że praktyka ograniczania dostępu do treści internetowych ze względu na 

lokalizację użytkowników, którzy wcześniej zapłacili za usługę dostępu do tych treści, jest 

szkodliwa dla funkcjonowania sieci i utrudnia rozwój jednolitego rynku cyfrowego; 

25. podkreśla, że szybkie tempo rozwoju technologicznego oraz zmiana modeli biznesowych 

na rynku cyfrowym wymaga technologicznie neutralnych ram prawnych i 

prawodawczych dla praw autorskich; podkreśla, że prawa autorskie i pokrewne muszą być 

chronione zarówno w internecie, jak i poza nim, lecz zauważa również, że środowisko 

cyfrowe nie jest takie samo jak rzeczywistość analogowa, i podkreśla potrzebę 

dokładnego zbadania listy wyjątków i ograniczeń oraz tego, czy dodatkowe lub 

alternatywne formy ochrony praw autorskich są konieczne do rozwiązania tej kwestii i do 

przyczynienia się do wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i nieskrępowanego 

rozwoju jednolitego rynku cyfrowego; 

26. zauważa znaczenie licencji terytorialnych w Unii, zwłaszcza w odniesieniu do produkcji 

audiowizualnej i filmowej, która opiera się głównie na systemach wcześniejszych 

zakupów lub wcześniejszego finansowania przez nadawców; 

27. podkreśla, że opłaty licencyjne za korzystanie z wersji cyfrowych powinny stać się 

bardziej przejrzyste i zoptymalizowane w celu zagwarantowania praw podmiotów prawa 

autorskiego i konsumentów, także dzięki uwzględnieniu dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji 

wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na 

rynku wewnętrznym; 

28. wzywa Komisję do rozważenia i zaproponowania rozwiązań w zakresie 

zautomatyzowanych technik analitycznych dla tekstu i danych (tzw. eksploracja tekstów i 
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danych) na potrzeby badań naukowych, zwłaszcza w celach niehandlowych, pod 

warunkiem że wydano zgodę na zapoznanie się z danym utworem oraz uwzględniono 

takie opcje jak model licencjonowania opracowany już w niektórych państwach 

członkowskich, co miałoby umożliwić badaczom utrzymanie konkurencyjnej pozycji 

Europy w środowisku globalnym; 

29. podkreśla potrzebę promowania większej interoperacyjności, w szczególności 

oprogramowania i terminali, ponieważ jej brak utrudnia innowacje, ogranicza konkurencję 

i szkodzi konsumentom; uważa, że brak interoperacyjności może prowadzić do uzyskania 

pozycji dominującej przez jeden konkretny produkt lub usługę, co z kolei dławi 

konkurencję i ogranicza wybór konsumentów w UE; 

30. zauważa, że szerokie rozpowszechnienie dostępu do internetu spowodowało rozwój 

nowych form wykorzystywania utworów, i wzywa do wprowadzenia odpowiednich 

rozwiązań dotyczących rekompensat dla posiadaczy praw w środowisku cyfrowym, które 

również zapewnią obywatelom dostęp do dóbr kultury oraz wiedzy; 

31. apeluje do Komisji, przy pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości, o 

przeanalizowanie, czy istniejące środki służące zapewnieniu godziwej rekompensaty 

posiadaczom praw w odniesieniu do zwielokrotniania dokonywanego przez osoby 

fizyczne na użytek prywatny, takie jak opłaty licencyjne za kopiowanie na użytek 

prywatny, są aktualnymi i wydajnymi rozwiązaniami; 

32. zachęca biblioteki i archiwa do zawierania dobrowolnych umów z posiadaczami praw, 

które umożliwiłyby im wypełnienie ich misji publicznej w społeczeństwie cyfrowym przy 

jednoczesnym poszanowaniu praw podmiotów prawa autorskiego; 

33. podkreśla, że wszelkie zmiany prawodawstwa w tej dziedzinie powinny zapewnić 

dostępność produktów i usług chronionych prawami autorskimi i pokrewnymi dla 

wszystkich, a szczególnie dla osób niepełnosprawnych, oraz powinny odpowiednio 

zapewnić jego dostosowanie do środowiska cyfrowego; uznaje, iż brak możliwości 

zakupu przez użytkowników niepełnosprawnych treści w odpowiednim formacie może 

stanowić przeszkodę w handlu dla przedsiębiorstw, a także ograniczać twórczość 

kulturalną i ofertę treści dostępnych w poszczególnych państwach członkowskich; wzywa 

UE do ratyfikowania Traktatu z Marrakeszu w sprawie ułatwienia dostępu do 

opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym i słabowidzącym oraz 

osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, który 

wymaga zastosowania obowiązkowego wyjątku odnoszącego się do niekomercyjnego 

wykorzystywania przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio związanego z ich 

niepełnosprawnością i w granicach danej niepełnosprawności; 

34. uważa, że skoro ochrona praw autorskich jest tylko tak skuteczna jak środki służące 

egzekwowaniu ich ochrony, jeżeli środki te mają zapewnić dobrze prosperujący i 

innowacyjny sektor kultury i sektor kreatywny w Europie, muszą być zdecydowane; 

35. nalega, by podczas przeglądu ram regulacyjnych dotyczących prawa autorskiego Komisja 

uwzględniła szybko rosnące wykorzystywanie utworów w treściach tworzonych przez 

użytkowników i na platformach mediów społecznościowych oraz by udoskonaliła 

informowanie użytkowników o wymogach wobec osób, które świadomie udostępniają 
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łącza do nieautoryzowanych treści lub łącza pozwalające na obejście opłat; uważa, że 

wszelkie nowe wnioski powinny zmierzać do znalezienia sposobu ochrony praw 

własności intelektualnej i końcowych użytkowników, przy jednoczesnym sprzyjaniu 

dynamicznemu internetowi, gdzie technologia i dostęp do internetu mogą nadal dawać 

jednostkom możliwość bycia innowacyjnymi i twórczymi; uważa ponadto, że Komisja 

mogłaby zaproponować definicję prawną utworów należących do „domeny publicznej”, i 

zadbać o to, by takie utwory były chronione przed prywatnym przywłaszczeniem poprzez 

cyfryzację lub z wykorzystaniem innych środków; 

36. zauważa z niepokojem, że wartość wygenerowana w gospodarce cyfrowej z tytułu 

wykorzystywania utworów chronionych prawem autorskim nie jest godziwie dzielona z 

posiadaczami praw, między innymi z powodu systemów podatkowych, którym podlegają 

usługodawcy; wzywa Komisję, by oceniła zakres i wpływ tego transferu wartości na rzecz 

pośredników internetowych; 

37. zachęca Komisję do kontynuowania dialogu i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w 

kwestii odnośnych ram prawnych dotyczących prawa autorskiego w ramach negocjacji 

dotyczących transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, tak aby usunąć 

potencjalne bariery w dostępie do rynku oraz przeszkody w handlu; 

38. apeluje do Komisji o dostosowanie i ujednolicenie wyjątków i ograniczeń przyznawanych 

w ramach przepisów dotyczących środowiska analogowego w kontekście nowych realiów 

reprezentowanych przez model cyfrowy, a zwłaszcza przez technologie chmury 

obliczeniowej; 

39. uważa, że należy podjąć wspólne wysiłki na rzecz przeciwdziałania naruszaniu prawa 

autorskiego w UE, aby zagwarantować ochronę prawa autorskiego i uczciwe 

wynagrodzenie; podkreśla, że należy podnosić świadomość konsumentów w kwestii 

skutków naruszenia praw autorskich i pokrewnych, oraz apeluje o znalezienie właściwego 

rozwiązania w celu dopilnowania, aby nikt nie czerpał korzyści z naruszania prawa 

autorskiego; 

40. zwraca uwagę na dyrektywę 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego, która przewiduje wspólne ramy prawne 

dla unijnego rynku danych posiadanych przez rządy (informacje sektora publicznego) i 

obejmuje również przepisy dotyczące przejrzystości i konkurencji. 
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