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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

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)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0593), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0383/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,–

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 lutego 2017 r.1, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej i opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i 

Ochrony Konsumentów, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji 

Kultury i Edukacji (A8-0000/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Szybki rozwój technologii 

cyfrowych zmienia sposób, w jaki tworzy 

się, produkuje, rozpowszechnia i 

eksploatuje utwory i inne przedmioty 

objęte ochroną. Wciąż pojawiają się nowe 

(3) Szybki rozwój technologii 

cyfrowych zmienia sposób, w jaki tworzy 

się, produkuje, rozpowszechnia i 

eksploatuje utwory i inne przedmioty 

objęte ochroną. Wciąż pojawiają się nowe 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym 
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modele biznesowe i nowe podmioty. Cele i 

zasady określone w unijnych ramach prawa 

autorskiego są solidne. Nadal jednak 

brakuje pewności prawnej, zarówno jeśli 

chodzi o podmioty praw, jak i 

użytkowników, w odniesieniu do 

niektórych sposobów korzystania, w tym 

transgranicznych sposobów korzystania z 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną w otoczeniu cyfrowym. Jak 

wskazano w komunikacie Komisji 

zatytułowanym „W kierunku 

nowoczesnych, bardziej europejskich ram 

prawa autorskiego”26, w niektórych 

obszarach konieczne jest dostosowanie 

obecnych unijnych ram prawa autorskiego 

oraz ich uzupełnienie. Niniejsza dyrektywa 

ustanawia zasady dotyczące dostosowania 

niektórych wyjątków i ograniczeń do 

otoczenia cyfrowego i transgranicznego, 

jak również środki ułatwiające niektóre 

praktyki licencyjne dotyczące 

rozpowszechniania utworów 

niedostępnych w obrocie handlowym oraz 

udostępniania w internecie utworów 

audiowizualnych na platformach wideo na 

żądanie w celu zapewnienia szerszego 

dostępu do treści. Aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku praw 

autorskich, należy również wprowadzić 

zasady dotyczące praw w publikacjach i 

korzystania z utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną przez 

dostawców usług internetowych 

polegających na przechowywaniu i 

zapewnianiu dostępu do treści 

zamieszczanych przez użytkowników oraz 

zasady dotyczące przejrzystości umów 

zawieranych przez autorów i 

wykonawców. 

modele biznesowe i nowe podmioty. Cele i 

zasady określone w unijnych ramach prawa 

autorskiego są solidne. Nadal jednak 

brakuje pewności prawnej, zarówno jeśli 

chodzi o podmioty praw, jak i 

użytkowników, w odniesieniu do 

niektórych sposobów korzystania, w tym 

transgranicznych sposobów korzystania z 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną w otoczeniu cyfrowym. Jak 

wskazano w komunikacie Komisji 

zatytułowanym „W kierunku 

nowoczesnych, bardziej europejskich ram 

prawa autorskiego”26, w niektórych 

obszarach konieczne jest dostosowanie 

obecnych unijnych ram prawa autorskiego 

oraz ich uzupełnienie. Niniejsza dyrektywa 

ustanawia zasady dotyczące dostosowania 

niektórych wyjątków i ograniczeń do 

otoczenia cyfrowego i transgranicznego, 

jak również środki ułatwiające niektóre 

praktyki licencyjne dotyczące 

rozpowszechniania utworów 

niedostępnych w obrocie handlowym oraz 

udostępniania w internecie utworów 

audiowizualnych na platformach wideo na 

żądanie w celu zapewnienia szerszego 

dostępu do treści. Aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie rynku praw 

autorskich, należy również wprowadzić 

zasady dotyczące korzystania z praw w 

publikacjach i korzystania z utworów i 

innych przedmiotów objętych ochroną w 

obrębie platform dostawców usług 

internetowych przechowujących i 

udostępniających treści zamieszczane 

przez użytkowników oraz zasady 

dotyczące przejrzystości umów 

zawieranych przez autorów i 

wykonawców. 

__________________ __________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Niniejsza dyrektywa opiera się na 

zasadach określonych w dyrektywach 

obowiązujących obecnie w tej dziedzinie, a 

także uzupełnia te dyrektywy; są to w 

szczególności: dyrektywa 96/9/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady27, 

dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady28, dyrektywa 

2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady29, dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/24/WE30, 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/28/UE31 oraz dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/26/UE32. 

(4) Niniejsza dyrektywa opiera się na 

zasadach określonych w dyrektywach 

obowiązujących obecnie w tej dziedzinie, a 

także uzupełnia te dyrektywy; są to w 

szczególności: dyrektywa 96/9/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady27, 

dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady27a, dyrektywa 

2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady28, dyrektywa 2006/115/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady29, 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/24/WE30, dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/28/UE31 oraz dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/26/UE32.  

__________________ __________________ 

27 Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 

1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz 

danych (Dz.U. L 77 z 27.3.1996, s. 20–28). 

27 Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 

1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz 

danych (Dz.U. L 77 z 27.3.1996, s. 20–28). 

 27a 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 (dyrektywa o handlu 

elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s. 1). 

28 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 

r. w sprawie harmonizacji niektórych 

aspektów praw autorskich i pokrewnych w 

społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 

167 z 22.6 2001, s. 10-19. 

28 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 

r. w sprawie harmonizacji niektórych 

aspektów praw autorskich i pokrewnych w 

społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 

167 z 22.6 2001, s. 10-19. 

29 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia 

oraz niektórych praw pokrewnych prawu 

29 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia 

oraz niektórych praw pokrewnych prawu 
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autorskiemu w zakresie własności 

intelektualnej (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 

s. 28–35). 

autorskiemu w zakresie własności 

intelektualnej (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 

s. 28–35). 

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 

r. w sprawie ochrony prawnej programów 

komputerowych (Dz.U. L 111 z 5.5.2009, 

s. 16–22). 

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 

r. w sprawie ochrony prawnej programów 

komputerowych (Dz.U. L 111 z 5.5.2009, 

s. 16–22). 

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych 

sposobów korzystania z utworów 

osieroconych (Dz.U. L 299 z 27.10.2012, 

s. 5–12). 

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych 

sposobów korzystania z utworów 

osieroconych (Dz.U. L 299 z 27.10.2012, 

s. 5–12). 

32 Dyrektywa 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 (Dz.U. L 84 

z 20.3.2014, s. 72–98). 

32 Dyrektywa 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 (Dz.U. L 84 

z 20.3.2014, s. 72–98). 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W dziedzinie badań, edukacji i 

zachowania dziedzictwa kulturowego 

technologie cyfrowe umożliwiają nowe 

sposoby korzystania, które nie są 

uregulowane wprost w obecnych unijnych 

przepisach dotyczących wyjątków i 

ograniczeń. Ponadto fakultatywny 

charakter wyjątków i ograniczeń 

przewidzianych w dyrektywach 

2001/29/WE, 96/9/WE i 2009/24/WE w 

tych dziedzinach może mieć negatywny 

wpływ na funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. Jest to szczególnie istotne 

(5) W dziedzinie badań, innowacji, 

edukacji i zachowania dziedzictwa 

kulturowego technologie cyfrowe 

umożliwiają nowe sposoby korzystania, 

które nie są uregulowane wprost w 

obecnych unijnych przepisach dotyczących 

wyjątków i ograniczeń. Ponadto 

fakultatywny charakter wyjątków i 

ograniczeń przewidzianych w dyrektywach 

2001/29/WE, 96/9/WE i 2009/24/WE w 

tych dziedzinach może mieć negatywny 

wpływ na funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. Jest to szczególnie istotne 
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w odniesieniu do korzystania 

transgranicznego, którego znaczenie w 

otoczeniu cyfrowym jest coraz większe. W 

związku z tym obecne wyjątki i 

ograniczenia w prawie Unii, które są 

istotne z punktu widzenia badań 

naukowych, nauczania i zachowania 

dziedzictwa kulturowego, należy poddać 

ponownej ocenie w świetle tych nowych 

sposobów korzystania. Należy wprowadzić 

obowiązkowe wyjątki lub ograniczenia w 

odniesieniu do korzystania z technologii 

eksploracji tekstów i danych w odniesieniu 

do badań naukowych, zilustrowania 

nauczania w otoczeniu cyfrowym oraz do 

celów zachowania dziedzictwa 

kulturowego. Do sposobów korzystania, 

które nie są objęte zakresem wyjątków lub 

ograniczeń przewidzianych w niniejszej 

dyrektywie, zastosowanie powinny mieć 

nadal wyjątki i ograniczenia obowiązujące 

w prawie Unii. Należy dostosować 

dyrektywy 96/9/WE oraz 2001/29/WE. 

w odniesieniu do korzystania 

transgranicznego, którego znaczenie w 

otoczeniu cyfrowym jest coraz większe. W 

związku z tym obecne wyjątki i 

ograniczenia w prawie Unii, które są 

istotne z punktu widzenia innowacji, badań 

naukowych, nauczania i zachowania 

dziedzictwa kulturowego, należy poddać 

ponownej ocenie w świetle tych nowych 

sposobów korzystania. Należy wprowadzić 

obowiązkowe wyjątki lub ograniczenia w 

odniesieniu do korzystania z technologii 

eksploracji tekstów i danych w odniesieniu 

do innowacji, badań naukowych, 

zilustrowania nauczania w otoczeniu 

cyfrowym oraz do celów zachowania 

dziedzictwa kulturowego. Do sposobów 

korzystania, które nie są objęte zakresem 

wyjątków lub ograniczeń przewidzianych 

w niniejszej dyrektywie, zastosowanie 

powinny mieć nadal wyjątki i ograniczenia 

obowiązujące w prawie Unii. Należy 

dostosować dyrektywy 96/9/WE oraz 

2001/29/WE. 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Celem wyjątków i ograniczeń 

określonych w niniejszej dyrektywie jest 

osiągnięcie właściwej równowagi między 

prawami i interesami autorów i innych 

podmiotów praw a prawami i interesami 

użytkowników. Mają one zastosowanie 

jedynie w niektórych szczególnych 

przypadkach, które nie kolidują z normalną 

eksploatacją utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną ani nie 

powodują nadmiernego uszczerbku 

uzasadnionych interesów podmiotów praw. 

(6) Celem wyjątków i ograniczeń 

określonych w niniejszej dyrektywie jest 

osiągnięcie właściwej równowagi między 

prawami i interesami autorów i innych 

podmiotów praw a prawami i interesami 

użytkowników. Mają one zastosowanie 

jedynie w niektórych szczególnych 

przypadkach, które nie kolidują z normalną 

eksploatacją utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną ani nie 

powodują nadmiernego uszczerbku 

uzasadnionych interesów podmiotów praw. 
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Or. en 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Nowe technologie umożliwiają 

automatyczną matematyczną analizę 

informacji w formie cyfrowej, takich jak 

teksty, dźwięki, obrazy lub dane, ogólnie 

znaną jako eksploracja tekstów i danych. 

Technologie te umożliwiają naukowcom 

przetwarzanie dużych ilości informacji w 

celu uzyskania nowej wiedzy i odkrycia 

nowych tendencji. Chociaż techniki 

eksploracji tekstów i danych są 

powszechne w całej gospodarce cyfrowej, 

powszechnie uważa się, że eksploracja 

tekstów i danych może przynieść 

szczególne korzyści badaczom, a tym 

samym wspierać innowacje. Instytucje 

badawcze w Unii, takie jak uniwersytety i 

instytuty naukowe, stają wobec problemu 

niepewności prawnej dotyczącej stopnia, 

w jakim mogą dokonywać analizy treści 

poprzez eksplorację tekstów i danych. W 

niektórych przypadkach eksploracja 

tekstów i danych może obejmować 

czynności chronione prawem autorskim 

lub prawem do bazy danych sui generis, w 

szczególności zwielokrotnianie utworów 

lub innych przedmiotów objętych ochroną 

lub pobieranie treści z bazy danych. W 

przypadku braku obowiązującego wyjątku 

lub ograniczenia, konieczne byłoby 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

takich działań od podmiotów praw 

autorskich. Eksploracja tekstów i danych 

może być również prowadzona w 

odniesieniu do samych faktów lub 

danych, które nie są chronione prawami 

autorskimi, i w takich przypadkach 

zezwolenie nie byłoby wymagane. 

(8) Nowe technologie umożliwiają 

automatyczną matematyczną analizę 

informacji w formie cyfrowej, takich jak 

teksty, dźwięki, obrazy lub dane, ogólnie 

znaną jako eksploracja tekstów i danych. 

Eksploracja tekstów i danych umożliwia 

odczyt i analizę dużych ilości 

przechowywanych w formie cyfrowej 

informacji w celu uzyskania nowej wiedzy 

i odkrycia nowych tendencji. Do 

eksploracji tekstów i danych niezbędne jest 

uprzednie uzyskanie dostępu do 

informacji oraz ich zwielokrotnienie. 

Zwykle dopiero po znormalizowaniu 

informacje mogą zostać przetworzone w 

drodze eksploracji tekstów i danych. W 

przypadku legalnego dostępu do 

informacji ich wykorzystanie chronione 

prawem ma miejsce wówczas, gdy 

informacja jest znormalizowana, gdyż 

proces ten prowadzi do zwielokrotnienia 

informacji poprzez zmianę jej formatu lub 

poprzez pobranie jej z bazy danych i 

wyrażenie w formacie, który może zostać 

poddany eksploracji tekstów i danych. 

Procesy istotne dla praw autorskich w 

stosowaniu technologii eksploracji 

tekstów i danych to zatem nie sam proces 

eksploracji tekstów i danych, polegający 

na odczytaniu i analizie 

przechowywanych w formie cyfrowej, 

znormalizowanych informacji, ale proces 

dostępu do informacji i proces, w którym 

informacje zostają znormalizowane w celu 

umożliwienia automatycznej analizy 

obliczeniowej. Jeżeli chodzi o utwory lub 

inne przedmioty chronione prawem 

autorskim, prawo UE reguluje już proces 
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dostępu do chronionych prawem 

autorskim informacji. 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Prawo Unii przewiduje już pewne 

wyjątki i ograniczenia dotyczące 

korzystania do celów badań naukowych, 

które mogą mieć zastosowanie do 

czynności eksploracji tekstów i danych. 

Wspomniane wyjątki i ograniczenia mają 

jednak charakter fakultatywny i nie są w 

pełni dostosowane do zastosowania 

technologii w badaniach naukowych. 

Ponadto w przypadku gdy naukowcy mają 

legalny dostęp do treści, np. poprzez 

abonamenty na publikacje lub licencje 

otwartego dostępu, warunki licencji mogą 

wykluczać eksplorację tekstów i danych. 

Ponieważ badania są coraz częściej 

prowadzone przy pomocy technologii 

cyfrowych, istnieje ryzyko, że jeżeli nie 

zostaną podjęte działania mające na celu 

rozwiązanie problemu niepewności prawa 

w odniesieniu do eksploracji tekstów i 

danych, to konkurencyjność Unii jako 

przestrzeni badawczej zmniejszy się. 

(9) Prawo Unii przewiduje już pewne 

wyjątki i ograniczenia dotyczące 

korzystania do celów badań naukowych, 

które mogą mieć zastosowanie do 

czynności eksploracji tekstów i danych. 

Wspomniane wyjątki i ograniczenia mają 

jednak charakter fakultatywny i nie są w 

pełni dostosowane do zastosowania 

technologii w badaniach naukowych. 

Ponadto w przypadku legalnego dostępu do 

treści, np. poprzez abonamenty na 

publikacje lub licencje otwartego dostępu, 

warunki licencji mogą wykluczać 

eksplorację tekstów i danych. Ponieważ 

badania są coraz częściej prowadzone przy 

pomocy technologii cyfrowych, istnieje 

ryzyko, że jeżeli nie zostaną podjęte 

działania mające na celu rozwiązanie 

problemu niepewności prawa w 

odniesieniu do eksploracji tekstów i 

danych, to konkurencyjność Unii jako 

przestrzeni badawczej zmniejszy się. 

Istotne jest, by uznać potencjał 

technologii eksploracji tekstów i danych w 

zakresie sprzyjania nowej wiedzy, 

innowacjom i odkryciom we wszystkich 

dziedzinach oraz rolę, jaką technologie te 

odgrywają w stałym rozwoju gospodarki 

cyfrowej, poprzez dopuszczenie wyjątku 

dla zwielokrotnienia i pobrania informacji 

do celów eksploracji tekstów i danych w 

przypadku legalnego dostępu. Dostęp do 

informacji, które są już znormalizowane, 

umożliwia posiadaczom praw domaganie 

się rekompensaty, jednak nie powinien 
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wykluczać możliwości przeprowadzenia 

normalizacji informacji oraz poddania ich 

analizie w drodze eksploracji tekstów i 

danych przez same osoby posiadające 

legalny dostęp do tych informacji. 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Ponadto szeroko uznaje się, że 

dostęp do znormalizowanych informacji w 

formacie, który umożliwia poddanie ich 

eksploracji tekstów i danych może być w 

szczególności korzystny dla całej 

społeczności badawczej, w tym dla 

mniejszych organizacji badawczych, 

zwłaszcza w przypadku braku legalnego 

dostępu do treści w postaci abonamentów 

na publikacje lub licencji otwartego 

dostępu. W Unii organizacje badawcze, 

jak uniwersytety i instytuty badawcze, 

borykają się z problemami związanymi z 

uzyskaniem legalnego dostępu do dużych 

ilości informacji przechowywanych w 

formie cyfrowej, niezbędnego w celu 

uzyskania nowej wiedzy za pośrednictwem 

eksploracji tekstów i danych. 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Wspomnianą niepewność prawa 

należy usunąć poprzez wprowadzenie 

(10) Wspomnianą niepewność prawa 

należy usunąć poprzez wprowadzenie 
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obowiązkowego wyjątku od prawa do 

zwielokrotniania oraz od prawa do 

ochrony przed pobieraniem danych z bazy 

danych. Nowy wyjątek nie powinien 

naruszać istniejącego obowiązkowego 

wyjątku dotyczącego tymczasowych 

czynności zwielokrotniania określonego w 

art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/29, który 

nadal powinien być stosowany do technik 

eksploracji tekstów i danych nie 

polegających na sporządzaniu kopii 

wykraczającym poza zakres tego wyjątku. 

Instytucje badawcze powinny również 

korzystać z tego wyjątku w sytuacji, gdy 

biorą udział w partnerstwach publiczno-

prywatnych. 

obowiązkowego wyjątku dla organizacji 

badawczych, tak aby miały dostęp do 

znormalizowanych informacji w formacie 

umożliwiającym poddanie ich eksploracji 

tekstów i danych, pod warunkiem że 

proces ten prowadzony jest przez 

organizację badawczą. Podmioty praw 

powinny móc domagać się rekompensaty z 

tytułu kosztów procesu normalizacji. 

Instytucje badawcze powinny również 

korzystać z tego wyjątku w sytuacji, gdy 

biorą udział w partnerstwach publiczno-

prywatnych. Nowe wyjątki nie powinny 

naruszać istniejącego obowiązkowego 

wyjątku dotyczącego tymczasowych 

czynności zwielokrotniania określonego w 

art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/29, który 

nadal powinien być stosowany do technik 

eksploracji tekstów i danych nie 

polegających na sporządzaniu kopii 

wykraczającym poza zakres tego wyjątku. 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Rekompensaty dla podmiotów 

praw w odniesieniu do korzystania w 

ramach wyjątku dotyczącego eksploracji 

tekstów i danych wprowadzonego na 

podstawie niniejszej dyrektywy nie są 

konieczne, ponieważ ze względu na 

charakter i zakres wyjątku szkody 

powinny być minimalne. 

(13) Niezbędne są rekompensaty dla 

podmiotów praw w odniesieniu do wyjątku 

umożliwiającego organizacjom 

badawczym, które nie mają legalnego 

dostępu do informacji, uzyskanie dostępu 

do znormalizowanych danych 

umożliwiających eksplorację tekstów i 

danych, jednak tylko w takim zakresie, w 

jakim rekompensata ta jest 

proporcjonalna do kosztów procesu 

normalizacji danych. 

Or. en 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Ochrona podmiotów danych w 

związku z korzystaniem ze zbiorów danych 

uzyskanych jedynie w celu eksploracji 

tekstów i danych jest konieczna, aby 

uniknąć nadużywania przewidzianego w 

niniejszej dyrektywie wyjątku i obowiązku. 

Niemniej jednak w dziedzinie badań 

naukowych dostępność tych zbiorów 

danych może być konieczna po 

zakończeniu procesu eksploracji tekstów i 

danych, do celów weryfikacji wyników 

badań. Zatrzymywanie właściwych 

zbiorów danych w sytuacji, gdy nie można 

zapewnić, że ponowna normalizacja i 

powtórna eksploracja tekstów i danych 

doprowadzą do identycznych wyników, 

wymaga uregulowania. W tym celu 

państwa członkowskie powinny 

dysponować narzędziami do 

przechowywania właściwych zbiorów 

danych, aby zapewnić możliwość 

weryfikacji wyników badań, która może 

okazać się konieczna na późniejszym 

etapie. 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Programy nauczania na odległość i 

kształcenia transgranicznego funkcjonują 

przede wszystkim na poziomie szkolnictwa 

wyższego, jednak cyfrowe narzędzia i 

zasoby są coraz częściej wykorzystywane 

na wszystkich poziomach kształcenia, w 

(15) Programy nauczania na odległość i 

kształcenia transgranicznego funkcjonują 

przede wszystkim na poziomie szkolnictwa 

wyższego, jednak cyfrowe narzędzia i 

zasoby są coraz częściej wykorzystywane 

w kształceniu na wszystkich jego 
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szczególności w celu poprawienia i 

wzbogacenia procesu uczenia się. Wyjątek 

lub ograniczenie przewidziane w niniejszej 

dyrektywie powinny zatem przynieść 

korzyści wszystkim placówkom 

edukacyjnym na poziomie kształcenia 

podstawowego, średniego, zawodowego i 

wyższego, w zakresie, w jakim prowadzą 

one działalność edukacyjną w celach 

niehandlowych. Struktura organizacyjna i 

środki finansowania danej placówki 

edukacyjnej nie są decydującymi 

czynnikami przy określaniu 

niehandlowego charakteru działalności. 

poziomach, w szczególności w celu 

poprawienia i wzbogacenia procesu 

uczenia się. Wyjątek lub ograniczenie 

przewidziane w niniejszej dyrektywie 

powinny zatem przynieść korzyści 

wszystkim działaniom edukacyjnym 

prowadzonym przez placówki edukacyjne, 

bez względu na ich strukturę 

organizacyjną i sposób finansowania, w 

zakresie, w jakim placówki te albo same 

zostały uznane lub akredytowane jako 

placówki edukacyjne albo oferują 

programy edukacyjne, które zostały 

uznane lub akredytowane przez właściwy 

organ krajowy. 

Or. en 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Wyjątek lub ograniczenie powinny 

obejmować cyfrowe sposoby korzystania z 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną, takich jak korzystanie z części lub 

fragmentów utworów w celu wspierania, 

wzbogacenia lub uzupełnienia nauczania, 

włączając w to powiązane działania w 

zakresie uczenia się. Korzystanie z 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną na podstawie wyjątku lub 

ograniczenia powinno odbywać się jedynie 

w kontekście działań w zakresie nauczania 

i uczenia się przeprowadzanych na 

odpowiedzialność placówek edukacyjnych, 

w tym podczas egzaminów, i ograniczać 

się do tego, co jest konieczne do celów 

takich działań. Wyjątek lub ograniczenie 

powinno obejmować zarówno korzystanie 

za pomocą narzędzi cyfrowych w klasie, 

jak i korzystanie online poprzez bezpieczną 

sieć elektroniczną danej placówki 

edukacyjnej, do której dostęp powinien 

(16) Wyjątek lub ograniczenie powinny 

obejmować cyfrowe sposoby korzystania z 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną, takich jak korzystanie z części lub 

fragmentów utworów w celu wspierania, 

wzbogacenia lub uzupełnienia nauczania, 

włączając w to powiązane działania w 

zakresie uczenia się. Korzystanie z 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną na podstawie wyjątku lub 

ograniczenia powinno odbywać się jedynie 

w kontekście działań w zakresie nauczania 

i uczenia się przeprowadzanych na 

odpowiedzialność placówek uznanych lub 

akredytowanych jako placówki 

edukacyjne lub w ramach programu 

edukacyjnego, który został uznany lub 

akredytowany przez właściwy organ 

krajowy. Wyjątek lub ograniczenie 

powinno obejmować zarówno korzystanie 

za pomocą narzędzi cyfrowych, gdy 

działalność edukacyjna jest prowadzona 
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być chroniony, w szczególności przez 

procedury uwierzytelniania. Wyjątek lub 

ograniczenie powinny być rozumiane w 

taki sposób, że w kontekście ilustrowania 

nauczania obejmują szczególne potrzeby 

osób niepełnosprawnych w zakresie 

dostępności. 

przez osoby, które są fizycznie obecne w 

miejscu jej wykonywania, w tym poza 

siedzibą placówki, jak i korzystanie online 

poprzez bezpieczną sieć elektroniczną 

danej placówki, do której dostęp powinien 

być chroniony, w szczególności przez 

procedury uwierzytelniania. Wyjątek lub 

ograniczenie powinny być rozumiane w 

taki sposób, że w kontekście ilustrowania 

nauczania obejmują szczególne potrzeby 

osób niepełnosprawnych w zakresie 

dostępności. 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Do celów niniejszej dyrektywy 

należy uznać, że utwory i inne przedmioty 

objęte ochroną znajdują się na stałe w 

zbiorach instytucji dziedzictwa 

kulturowego, jeżeli kopie są własnością 

instytucji dziedzictwa kulturowego lub 

znajdują się trwale w jej posiadaniu, np. w 

wyniku przeniesienia własności lub umów 

licencyjnych. 

(21) Do celów niniejszej dyrektywy 

należy uznać, że utwory i inne przedmioty 

objęte ochroną znajdują się na stałe w 

zbiorach instytucji dziedzictwa 

kulturowego, jeżeli kopie są własnością 

instytucji dziedzictwa kulturowego lub 

znajdują się trwale w jej posiadaniu, np. w 

wyniku przeniesienia własności, umów 

licencyjnych lub systemu obowiązkowego 

przekazania kopii. 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Biorąc pod uwagę rozbieżności 

praktyk zbiorowego zarządzania istniejące 

wśród państw członkowskich oraz w 
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sektorze kreatywnym i sektorze kultury, 

należy znaleźć rozwiązanie w sytuacji, gdy 

mechanizmy licencyjne nie są 

skutecznymi rozwiązaniami np. ze 

względu na brak licencji zbiorowych lub 

fakt, że żadna organizacja zbiorowego 

zarządzania nie mogła zdobyć uznania w 

państwie członkowskim lub dla danego 

sektora. W takich przypadkach, kiedy brak 

jest mechanizmów licencyjnych, 

niezbędne jest przewidzenie wyjątku 

umożliwiającego instytucjom dziedzictwa 

kulturowego publiczne udostępnianie 

online znajdujących się w ich zbiorach 

utworów niedostępnych w obrocie 

handlowym w ich własnych bezpiecznych 

sieciach technologicznych. W tym 

przypadku jednak niezbędne jest również 

dopuszczenie, by autorzy mogli wydawać 

licencje lub tworzyć organizacje 

zbiorowego zarządzania, a także włączenie 

ich w proces ustalania, czy takie licencje 

są dostępne. Ponadto podmioty praw 

powinny mieć możliwość sprzeciwienia się 

zamieszczeniu ich utworów w takich 

bezpiecznych sieciach technologicznych. 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Projekty masowej cyfryzacji mogą 

oznaczać konieczność zainwestowania 

przez instytucje dziedzictwa kulturowego 

poważnych środków, dlatego wszelkie 

licencje przyznawane na podstawie 

mechanizmów przewidzianych w niniejszej 

dyrektywie nie powinny uniemożliwiać 

tym instytucjom czerpania rozsądnych 

przychodów w celu pokrycia kosztów 

licencji oraz kosztów digitalizacji i 

upowszechniania utworów i innych 

(27) Projekty masowej cyfryzacji mogą 

oznaczać konieczność zainwestowania 

przez instytucje dziedzictwa kulturowego 

poważnych środków, dlatego wszelkie 

licencje przyznawane na podstawie 

mechanizmów przewidzianych w niniejszej 

dyrektywie nie powinny uniemożliwiać 

tym instytucjom czerpania rozsądnych 

przychodów, które przyczynią się do 

pokrycia kosztów licencji oraz kosztów 

digitalizacji i upowszechniania utworów i 
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przedmiotów objętych ochroną. innych przedmiotów objętych ochroną. 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 30 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (30a) Ochrona dziedzictwa Unii ma 

ogromne znaczenie i należy ją wzmocnić z 

myślą o następnych pokoleniach. Można 

tego dokonać zwłaszcza poprzez ochronę 

opublikowanego dziedzictwa. W tym celu 

należy utworzyć usankcjonowany prawnie 

unijny zbiór w celu zapewnienia 

systematycznego gromadzenia publikacji 

dotyczących Unii, jak publikacje w 

dziedzinie prawa unijnego, historii i 

integracji Unii, polityki Unii i unijnej 

demokracji, spraw i strategii 

instytucjonalnych i parlamentarnych, a 

także dziedzictwo intelektualne Unii oraz 

przyszłe publikowane dziedzictwo. 

Dziedzictwo to należy chronić, nie tylko 

tworząc unijne archiwum publikacji 

dotyczących spraw związanych z Unią, ale 

również udostępniając je obywatelom Unii 

i następnym pokoleniom. Bibliotece 

Parlamentu Europejskiego, jako 

bibliotece jedynej instytucji unijnej, która 

bezpośrednio reprezentuje unijnych 

obywateli, należy nadać kształt unijnego 

repozytorium bibliotecznego. Aby nie 

tworzyć nadmiernych obciążeń dla 

wydawców, drukarni i importerów, w 

Bibliotece Parlamentu Europejskiego 

należy składać jedynie publikacje 

elektroniczne, jak e-booki, gazety i 

czasopisma elektroniczne, a Biblioteka 

Parlamentu Europejskiego powinna 

udostępniać czytelnikom publikacje objęte 

prawnym zbiorem unijnym w do celów 

badań lub studiów, sprawując w tym 

zakresie kontrolę. Publikacje te nie 
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powinny być udostępniane online na 

zewnątrz. 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Wolna i pluralistyczna prasa jest 

niezbędna do zapewnienia wysokiej 

jakości dziennikarstwa i dostępu obywateli 

do informacji. Wnosi ona zasadniczy 

wkład w debatę publiczną i prawidłowe 

funkcjonowanie demokratycznego 

społeczeństwa. W fazie przechodzenia od 

druku do publikacji cyfrowych wydawcy 

publikacji prasowych mają trudności z 

udzielaniem licencji na internetowe 

korzystanie ze swoich publikacji oraz z 

osiągnięciem zwrotu z inwestycji. W 

przypadku gdy wydawców publikacji 

prasowych nie uznaje się za podmioty 

praw, udzielanie licencji i egzekwowania 

praw autorskich w otoczeniu cyfrowym 

jest często skomplikowane i nieefektywne. 

(31) Do zapewnienia wysokiej jakości 

dziennikarstwa i dostępu obywateli do 

informacji niezbędny jest otwarty internet 

oraz wolna i pluralistyczna prasa. Wnoszą 

one zasadniczy wkład w debatę publiczną i 

prawidłowe funkcjonowanie 

demokratycznego społeczeństwa. W fazie 

przechodzenia od druku do publikacji 

cyfrowych wydawcy publikacji prasowych 

mają trudności z określeniem ich pozycji w 

ramach dochodzenia praw, jakimi 

dysponują na mocy prawa lub 

przeniesienia, licencji lub wszelkich 

innych rozwiązań umownych. W 

przypadku gdy nie uznaje się na zasadzie 

domniemania, że wydawcy publikacji 

prasowych mogą dochodzić swoich praw 

w odniesieniu do różnych wkładów do ich 

publikacji prasowych, udzielanie licencji i 

egzekwowania praw autorskich w 

otoczeniu cyfrowym jest często 

skomplikowane i nieefektywne. 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Należy uznać organizacyjny i (32) Należy uznać organizacyjny i 
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finansowy wkład, jaki wnoszą w produkcję 

publikacji prasowych wydawcy, i stworzyć 

dla nich zachęty, aby zapewnić stabilność 

branży wydawniczej. Należy zatem 

przewidzieć na poziomie unijnym 

zharmonizowaną ochronę prawną 

publikacji prasowych w odniesieniu do 

korzystania cyfrowego. Taką ochronę 

należy skutecznie zagwarantować poprzez 

wprowadzenie w prawie Unii praw 

pokrewnych do praw autorskich, 

dotyczących zwielokrotniania i podawania 
do publicznej wiadomości publikacji 

prasowych w zakresie korzystania 

cyfrowego. 

finansowy wkład, jaki wnoszą w produkcję 

publikacji prasowych wydawcy, i stworzyć 

dla nich zachęty, aby zapewnić stabilność 

branży wydawniczej. Należy zatem 

przewidzieć na poziomie unijnym 

zharmonizowaną ochronę prawną 

publikacji prasowych w odniesieniu do 

korzystania cyfrowego. Taką ochronę 

należy skutecznie zagwarantować poprzez 

wprowadzenie w prawie Unii 

domniemania, że wydawcy publikacji 

prasowych są uprawnieni do obrony we 

własnym imieniu praw autorów oraz do 

występowania o zastosowanie środków 

naprawczych w odniesieniu do utworów 

opublikowanych w ich publikacjach 
prasowych i w zakresie korzystania 

cyfrowego. 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Do celów niniejszej dyrektywy 

należy zdefiniować pojęcie publikacji 

prasowej w taki sposób, aby obejmowało 

ono wyłącznie publikacje dziennikarskie 

publikowane przez usługodawcę, okresowo 

lub regularnie aktualizowane na wszelkich 

nośnikach, w celu informowania lub 

dostarczenia rozrywki. Publikacje takie 

mogą obejmować np. gazety codzienne, 

tygodniki i miesięczniki o tematyce 

ogólnej lub specjalistycznej oraz 

internetowe serwisy informacyjne. 

Publikacje periodyczne, które są 

publikowane do celów naukowych lub 

akademickich, takie jak czasopisma 

naukowe, nie powinny być objęte ochroną 

udzielaną publikacjom prasowym zgodnie 

z niniejszą dyrektywą. Ochrona ta nie 

obejmuje czynności linkowania, która nie 

(33) Do celów niniejszej dyrektywy 

należy zdefiniować pojęcie publikacji 

prasowej w taki sposób, aby obejmowało 

ono wyłącznie publikacje dziennikarskie 

publikowane przez usługodawcę, okresowo 

lub regularnie aktualizowane na wszelkich 

nośnikach, w celu informowania lub 

dostarczenia rozrywki. Publikacje takie 

mogą obejmować np. gazety codzienne, 

tygodniki i miesięczniki o tematyce 

ogólnej lub specjalistycznej oraz 

internetowe serwisy informacyjne. 

Publikacje periodyczne, które są 

publikowane do celów naukowych lub 

akademickich, takie jak czasopisma 

naukowe, nie powinny być objęte ochroną 

udzielaną publikacjom prasowym zgodnie 

z niniejszą dyrektywą. Ochrona ta nie 

obejmuje czynności komputerowych 
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stanowi publicznego udostępnienia. systemów referencjonowania i 

indeksowania, takich jak linkowanie. 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 34 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Prawa przyznane wydawcom 

publikacji prasowych zgodnie z niniejszą 

dyrektywą powinny mieć ten sam zakres 

co prawa do zwielokrotniania i 

publicznego udostępniania, o których 

mowa w dyrektywie 2001/29/WE, w 

zakresie, w jakim dotyczy to korzystania 

cyfrowego. Wydawcy powinni również 

podlegać tym samym przepisom 

dotyczącym wyjątków i ograniczeń, które 

mają zastosowanie do praw 

przewidzianych w dyrektywie 

2001/29/WE, w tym przepisom dotyczącym 

wyjątku obejmującego cytowanie do celów 

takich jak słowa krytyki lub recenzji 

przewidzianym w art. 5 ust. 3 lit. d) tej 

dyrektywy. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 – akapit 1 

 

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 

Jeżeli dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego aktywnie i bezpośrednio 

uczestniczą w publicznym udostępnianiu 

treści zamieszczanych przez 

użytkowników oraz jeżeli czynności te nie 

mają charakteru wyłącznie technicznego, 
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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. 

automatycznego i pasywnego, są oni 

zobowiązani do zawierania umów 

licencyjnych z podmiotami praw 

autorskich, chyba że kwalifikują się one do 

systemu odpowiedzialności, o którym 

mowa w art. 14 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2000/31/WE34. 

__________________ __________________ 

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 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 – akapit 3 
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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 funkcjonowanie każdej 

umowy licencyjnej, dostawcy usług 

społeczeństwa informacyjnego, którzy 

aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w 

publicznym udostępnianiu treści 
zamieszczanych przez użytkowników, 

powinni przyjąć odpowiednie i 

proporcjonalne środki zapewniające 

ochronę utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną. 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 38 – akapit 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Z myślą o wdrożeniu tych środków 

podmioty praw autorskich powinny 

przekazać dostawcom usług należycie 

zidentyfikowane utwory lub inne 

przedmioty objęte ochroną, co do których 

uznają, iż posiadają prawa autorskie. 

Podmioty praw zachowują 

odpowiedzialność co do roszczeń stron 

trzecich związanych z wykorzystaniem 

utworów, które strony te uznały za własne, 

w ramach wykonania umów zawartych z 

dostawcami usług. 

Or. en 
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Poprawka  25 

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. 

(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 dokładności 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. 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 41 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Przy wdrażaniu wymogów w 

zakresie przejrzystości należy wziąć pod 

(41) Przy wdrażaniu wymogów w 

zakresie przejrzystości należy wziąć pod 
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uwagę specyfikę treści i praw autorów i 

wykonawców w poszczególnych 

sektorach. Państwa członkowskie powinny 

konsultować się ze wszystkimi stosownymi 

zainteresowanymi stronami, co pozwoli na 

określenie wymogów dla poszczególnych 

sektorów. W celu osiągnięcia 

porozumienia między zainteresowanymi 

stronami w zakresie przejrzystości należy 

również wziąć pod uwagę możliwość 

zastosowania negocjacji zbiorowych. Aby 

umożliwić dostosowanie obecnych praktyk 

w zakresie sprawozdawczości do 

wymogów przejrzystości, należy 

przewidzieć okres przejściowy. Wymogi 

dotyczące przejrzystości nie muszą mieć 

zastosowania do umów zawartych z 

organizacjami zbiorowego zarządzania, 

które podlegają już wymogom 

przejrzystości na podstawie dyrektywy 

2014/26/UE. 

uwagę specyfikę treści i praw autorów i 

wykonawców w poszczególnych 

sektorach, a także znaczenie wkładu 

autorów i wykonawców do całości utworu 

lub wykonania. Państwa członkowskie 

powinny konsultować się ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami, co powinno 

pomóc określić wymogi dla 

poszczególnych sektorów, a także 

standardowe oświadczenia i procedury 

sprawozdawcze dla każdego sektora. W 

celu osiągnięcia porozumienia między 

zainteresowanymi stronami w zakresie 

przejrzystości należy również wziąć pod 

uwagę możliwość zastosowania negocjacji 

zbiorowych oraz, w przypadku gdy 

przyjęto układy zbiorowe pracy 

zawierające zobowiązania w zakresie 

przejrzystości, zobowiązania te należy 

uznać za spełnione. Aby umożliwić 

dostosowanie obecnych praktyk w zakresie 

sprawozdawczości do wymogów 

przejrzystości, należy przewidzieć okres 

przejściowy. Wymogi dotyczące 

przejrzystości nie muszą mieć 

zastosowania do umów zawartych z 

organizacjami zbiorowego zarządzania, 

które podlegają już wymogom 

przejrzystości na podstawie dyrektywy 

2014/26/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 42 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Niektóre zharmonizowane na 

poziomie Unii umowy o eksploatację praw 

są zawierane na długie okresy i oferują 

autorom i wykonawcom niewiele 

możliwości ich renegocjowania z 

kontrahentami lub ich następcami 

prawnymi. W związku z tym, bez 

(42) Niektóre zharmonizowane na 

poziomie Unii umowy o eksploatację praw 

są zawierane na długie okresy i oferują 

autorom i wykonawcom niewiele 

możliwości ich renegocjowania z 

kontrahentami lub ich następcami 

prawnymi. W związku z tym, bez 
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uszczerbku dla przepisów mających 

zastosowanie do umów zawieranych w 

państwach członkowskich, należy 

wprowadzić mechanizm dostosowania 

wynagrodzeń w przypadkach, gdy 

wynagrodzenie pierwotnie uzgodnione na 

podstawie licencji lub przeniesienia praw 

jest nieproporcjonalnie niskie w stosunku 

do dochodów oraz korzyści płynących z 

korzystania z utworu lub utrwalenia 

wykonania, również w świetle wymogu 

przejrzystości wprowadzanego w niniejszej 

dyrektywie. Ocena sytuacji powinna 

uwzględniać szczególne okoliczności 

każdego przypadku, jak również specyfikę 

i praktyki stosowane w różnych sektorach 

w zależności od treści. W przypadku gdy 

strony nie osiągną porozumienia w sprawie 

dostosowania wynagrodzenia, autor lub 

wykonawca powinien mieć prawo 

wystąpienia z roszczeniem do sądu lub 

innego właściwego organu. 

uszczerbku dla przepisów mających 

zastosowanie do umów zawieranych w 

państwach członkowskich, należy 

wprowadzić mechanizm dostosowania 

wynagrodzeń w przypadkach, gdy 

wynagrodzenie pierwotnie uzgodnione na 

podstawie licencji lub przeniesienia praw 

jest nieproporcjonalnie niskie w stosunku 

do nieprzewidzianych dochodów netto 

oraz korzyści płynących z korzystania z 

utworu lub utrwalenia wykonania, również 

w świetle wymogu przejrzystości 

wprowadzanego w niniejszej dyrektywie. 

Ocena sytuacji powinna uwzględniać 

szczególne okoliczności każdego 

przypadku, jak również specyfikę i 

praktyki stosowane w różnych sektorach w 

zależności od treści. W przypadku gdy 

strony nie osiągną porozumienia w sprawie 

dostosowania wynagrodzenia, autor lub 

wykonawca powinien mieć prawo 

wystąpienia z roszczeniem do sądu lub 

innego właściwego organu. 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Z wyjątkiem przypadków, o 

których mowa w art. 6, niniejsza 

dyrektywa nie narusza zasad 

ustanowionych w dyrektywach 

obowiązujących obecnie w tym obszarze, 

w szczególności w dyrektywach 96/9/WE, 

2001/29/WE, 2006/115/WE, 2009/24/WE, 

2012/28/UE i 2014/26/UE, i nie ma na te 

zasady żadnego wpływu. 

2. Z wyjątkiem przypadków, o 

których mowa w art. 6, niniejsza 

dyrektywa nie narusza zasad 

ustanowionych w dyrektywach 

obowiązujących obecnie w tym obszarze, 

w szczególności w dyrektywach 96/9/WE, 

2000/31/WE 2001/29/WE, 2006/115/WE, 

2009/24/WE, 2012/28/UE i 2014/26/UE, i 

nie ma na te zasady żadnego wpływu. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Przedmiotem art. 13 proponowanej dyrektywy są właśnie dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego; dotyczy on odpowiedzialności, jaką mają przyjmować przy wdrażaniu umów 

zawartych z podmiotami praw w związku z korzystaniem z utworów chronionych prawem 

autorskim. W związku z tym art. 13 uzupełnia przepisy określone w dyrektywie o handlu 

elektronicznym. Jasność i pewność prawa wymaga zatem określenia w proponowanej 

dyrektywie jej funkcji uzupełniającej w stosunku do dyrektywy o handlu elektronicznym, stąd 

odniesienie do tej dyrektywy w art. 1 ust 2. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) „instytucja dziedzictwa 

kulturowego” oznacza ogólnodostępną 

bibliotekę lub muzeum, archiwum lub 

instytucję dziedzictwa filmowego lub 

instytucję dziedzictwa dźwiękowego; 

(3) „instytucja dziedzictwa 

kulturowego” oznacza ogólnodostępne 

biblioteki, placówki edukacyjne i muzea, a 

także archiwa, instytucje dziedzictwa 

filmowego lub dźwiękowego oraz 

nadawców publicznych z siedzibą w 

państwach członkowskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Prawo zawiera już definicję „instytucji dziedzictwa kulturowego” w dyrektywie w sprawie 

utworów osieroconych (motyw 1 i 23 oraz art. 1 ust. 1 i art. 2 lit. a) i b)), a także w dyrektywie 

InfoSoc (art. 5 ust. 2 lit. c)). Dla pewności prawa niezbędna jest spójność definicji tych 

instytucji. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) „działalność edukacyjna” oznacza 

proces edukacyjny mający miejsce w 

pomieszczeniach placówki uznanej lub 

akredytowanej przez właściwy organ 

krajowy jako placówka edukacyjna lub w 

ramach programu edukacyjnego 

uznanego i akredytowanego przez 
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właściwy organ krajowy; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dzięki definicji „działalności edukacyjnej” wyjątek określony w art. 4 staje się jaśniejszy. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – punkt 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4b) „utwór niedostępny w obrocie 

handlowym” oznacza utwór, który, jako 

całość, we wszystkich swoich wersjach i 

postaciach, nie jest już dostępny na rynku 

za pośrednictwem zwykłych kanałów 

handlowych i nie można racjonalnie 

oczekiwać, że stanie się dostępny we 

wszystkich swoich wersjach i postaciach, 

w tym zarówno utwór, który uprzednio był 

dostępny w obrocie handlowym, jak i 

utwór, który nigdy nie był dostępny w 

obrocie handlowym; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja utworów niedostępnych w obrocie handlowym została przeniesiona do artykułu 

zawierającego definicje i odpowiada definicji już stosowanej przez Komisję i podmioty praw. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. 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 

1. Państwa członkowskie mogą 

przewidzieć 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 
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dokonywanych przez instytucje badawcze 

w celu przeprowadzenia eksploracji 

tekstów i danych na utworach lub innych 

przedmiotach objętych ochroną, do 

których mają legalny dostęp, do celów 

badań naukowych. 

zwielokrotnień i pobrań dokonywanych 

przez osobę, która ma zgodny z prawem 

dostęp do utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną, pod 

warunkiem że zwielokrotnienie i pobranie 

wykorzystuje się wyłącznie w celu 

eksploracji tekstów i danych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Procesy związane z prawami autorskimi w stosowaniu technologii eksploracji tekstów i 

danych nie stanowią samego procesu eksploracji tekstów i danych, polegającego na 

odczytaniu i analizie przechowywanych w formie cyfrowej, informacji, ale proces dostępu do 

informacji i proces, w którym informacje zostają znormalizowane w celu umożliwienia 

automatycznej matematycznej analizy. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają, 

by podmioty praw autorskich, które 

wprowadzają do obrotu utwory lub inne 

przedmioty objęte ochroną przede 

wszystkim do celów badawczych, miały 

obowiązek zezwalania organizacjom 

badawczym, które nie mają legalnego 

dostępu do tych utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną, na dostęp 

do zbiorów danych, które umożliwiają im 

przeprowadzanie wyłącznie eksploracji 

tekstów i danych. Państwa członkowskie 

mogą również zapewnić podmiotom praw 

autorskich prawo ubiegania się o 

rekompensatę z tytułu wypełniania tego 

obowiązku, o ile wspomniana 

rekompensata nie jest powiązana z 

kosztem formatu tych danych. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Jeżeli wydawcy udostępniają już znormalizowane zbiory danych, mogą pobierać 

wynagrodzenie w celu pokrycia kosztów tego procesu. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie wyznaczają 

miejsce do bezpiecznego przechowywania 

tych zbiorów danych wykorzystywanych w 

badaniach naukowych z zastosowaniem 

technik eksploracji tekstów i danych oraz 

w celu udostępniania takich zbiorów 

danych wyłącznie do celów weryfikacji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ewentualne nadużyciom zbiorów danych wykorzystywanych do innych celów należy zaradzić, 

uwzględniając okoliczność, że w badaniach naukowych często jest istotne, by zbiory danych, 

na których opierają się formułowane wnioski, nadal podlegały weryfikacji. W tym celu 

państwa członkowskie powinny stworzyć infrastrukturę przechowywania tych danych, do 

których dostęp jest ograniczony do weryfikacji badawczych. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie przewidują 

wyjątek lub ograniczenie dotyczące praw 

przewidzianych w art. 2 i 3 dyrektywy 

2001/29/WE, art. 5 lit. a) i art. 7 ust. 1 

dyrektywy 96/9/WE, art. 4 ust. 1 

dyrektywy 2009/24/WE oraz art. 11 ust. 1 

niniejszej dyrektywy, aby umożliwić 

cyfrowe korzystanie z utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną wyłącznie 

w celu zilustrowania nauczania, w zakresie 

uzasadnionym przez niekomercyjny cel, 

1. Państwa członkowskie przewidują 

wyjątek lub ograniczenie dotyczące praw 

przewidzianych w art. 2 i 3 dyrektywy 

2001/29/WE, art. 5 lit. a) i art. 7 ust. 1 

dyrektywy 96/9/WE, art. 4 ust. 1 

dyrektywy 2009/24/WE oraz art. 11 ust. 1 

niniejszej dyrektywy, aby umożliwić 

cyfrowe korzystanie z utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną wyłącznie 

w celu zilustrowania nauczania, w zakresie 

uzasadnionym przez cel edukacyjny, który 
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który ma zostać osiągnięty, pod warunkiem 

że korzystanie to: 

ma zostać osiągnięty, pod warunkiem że 

korzystanie to: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niezależnie od tego, kto świadczy usługi edukacyjne, korzystanie z utworów chronionych 

prawem autorskim w celach ilustracyjnych w ramach nauczania musi ograniczać się do 

rzeczywiście edukacyjnej działalności. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) odbywa się na terenie placówki 

edukacyjnej lub za pośrednictwem 

bezpiecznej sieci elektronicznej dostępnej 

wyłącznie dla uczniów lub studentów i 

pracowników dydaktycznych danej 

placówki edukacyjnej; 

a) ogranicza się do konkretnej grupy 

osób uczestniczących w działalności 

edukacyjnej, takich jak uczniowie lub 

studenci i pracownicy dydaktyczni. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Stosowanie wyjątku z art. 4 ust. 1 musi ograniczać się do osób uczestniczących w działalności 

edukacyjnej, tj. do uczniów lub studentów i pracowników dydaktycznych. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą przewidzieć, 

że wyjątek przyjęty na podstawie ust. 1 nie 

ma zastosowania ogólnie lub w odniesieniu 

do szczególnych rodzajów utworów lub 

innych przedmiotów objętych ochroną, w 

zakresie, w jakim odpowiednie licencje 

uprawniające do czynności określonych w 

ust. 1 są łatwo dostępne na rynku. 

Państwa członkowskie mogą przewidzieć, 

że wyjątek przyjęty na podstawie ust. 1 nie 

ma zastosowania ogólnie lub w odniesieniu 

do szczególnych rodzajów utworów lub 

innych przedmiotów objętych ochroną, w 

zakresie, w jakim istnieją odpowiednie 

umowy licencyjne uprawniające do 

czynności określonych w ust. 1, które są 

dostosowane do potrzeb i specyfiki 
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placówek edukacyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie korzystające z 

przepisu zawartego w akapicie pierwszym 

podejmują środki niezbędne do tego, aby 

zapewnić odpowiednią dostępność i 

widoczność licencji uprawniających do 

czynności określonych w ust. 1 dla 

placówek edukacyjnych. 

Państwa członkowskie korzystające z 

przepisu zawartego w akapicie pierwszym 

podejmują środki niezbędne do tego, aby 

zapewnić odpowiednią ofertę, dostępność i 

widoczność umów licencyjnych 

uprawniających do czynności określonych 

w ust. 1 dla placówek edukacyjnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku nauczania w warunkach rynkowych, państwa członkowskie mogą wprowadzić 

obowiązek wypłaty wynagrodzenia za używanie materiałów, nawet jeśli kurs został 

akredytowany lub uznany. Niektóre państwa członkowskie już wprowadziły wyjątek lub 

ograniczenie w odniesieniu do celów ilustracji w celach dydaktycznych, w tym struktury 

umów licencyjnych. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Nie wcześniej niż ... [trzy lata od daty 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy] oraz 

po konsultacji ze wszystkimi 

zainteresowanymi podmiotami, Komisja 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 

sprawozdanie na temat dostępności takich 

umów licencyjnych, aby w razie potrzeby 

zaproponować ulepszenia. 

Or. en 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie przewidują 

wyjątek od praw przewidzianych w art. 2 i 

3 dyrektywy 2001/29/WE, art. 5 lit. a) oraz 

art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/9/WE, art. 4 ust. 

1 lit. a) dyrektywy 2009/24/WE i art. 11 

ust. 1 niniejszej dyrektywy, zezwalający 

instytucjom dziedzictwa kulturowego na 

wykonywanie kopii utworów 

niedostępnych w obrocie handlowym, 

które znajdują się na stałe w ich zbiorach 

i są dostępne w celach niekomercyjnych w 

ich bezpiecznej sieci elektronicznej, pod 

warunkiem że podane zostanie nazwisko 

autora lub innego dającego się ustalić 

podmiotu praw autorskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Skoro uznano znaczenie ochrony utworów i innych przedmiotów objętych ochroną 

znajdujących się w stałych zbiorach instytucji dziedzictwa kulturowego oraz skoro uznano 

potrzebę ułatwiania niewyłączających licencji za pomocą organizacji zbiorowego 

zarządzania w celu umożliwienia dystrybucji za pośrednictwem zamkniętych i 

zabezpieczonych portali w celach kulturalnych i niekomercyjnych, istotne się staje stworzenie 

rozwiązania dla tych utworów i sektorów, w których występują braki, jeżeli chodzi o 

dostępność licencji. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Podmioty praw mogą w dowolnym 

momencie sprzeciwić się uznaniu swoich 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną za niedostępne w obrocie 

handlowym oraz mogą wyłączyć swoje 
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utwory z udostępniania w bezpiecznej sieci 

elektronicznej danej instytucji dziedzictwa 

kulturowego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podmioty praw mogą sprzeciwić się zamieszczeniu ich utworów na takich bezpiecznych 

portalach. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. Państwa członkowskie mogą 

przewidzieć, że wyjątek przyjęty na 

podstawie ust. 1a nie ma zastosowania 

ogólnie lub w odniesieniu do szczególnych 

rodzajów utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną w zakresie, 

w jakim licencje niewyłączne, o których 

mowa w ust. 1, są dostępne lub można 

rozsądnie oczekiwać, że zostaną 

udostępnione. 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1d. Państwa członkowskie, po 

zasięgnięciu opinii podmiotów praw, 

organizacji zbiorowego zarządzania i 

instytucji dziedzictwa kulturowego, 

określają dostępność takich rozwiązań 

opartych na licencjach. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Niezbędne staje się dopuszczenie takich licencji oraz włączenie organizacji zbiorowego 

zarządzania w proces ustalania, czy takie licencje są dostępne. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Utwór lub inny przedmiot objęty ochroną 

uznaje się za niedostępny w obrocie 

handlowym, jeżeli cały utwór lub inny 

przedmiot objęty ochroną, we wszystkich 

tłumaczeniach, wersjach i postaciach, nie 

jest dostępny publicznie za pośrednictwem 

zwykłych kanałów handlowych i nie 

można racjonalnie oczekiwać, że stanie 

się dostępny. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ta definicja została przeniesiona do art. 2, w którym znajdują się definicje. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie, w porozumieniu z 

podmiotami praw, organizacjami 

zbiorowego zarządzania i instytucjami 

dziedzictwa kulturowego, zapewniają, aby 

wymogi stosowane do określania, czy 

utwory i inne przedmioty objęte ochroną 

można objąć licencją zgodnie z ust. 1, nie 

wykraczały poza to, co jest konieczne i 

rozsądne, i nie wykluczały możliwości 

uznania całości zbiorów za niedostępne w 

obrocie handlowym, jeżeli można 

rozsądnie przyjąć, że wszystkie utwory lub 

inne przedmioty objęte ochroną znajdujące 

Państwa członkowskie, w porozumieniu z 

podmiotami praw, organizacjami 

zbiorowego zarządzania i instytucjami 

dziedzictwa kulturowego, zapewniają, aby 

wymogi stosowane do określania, czy 

utwory i inne przedmioty objęte ochroną 

można objąć licencją zgodnie z ust. 1 lub 

wykorzystywać zgodnie z ust. 1a, nie 

wykraczały poza to, co jest konieczne i 

rozsądne, i nie wykluczały możliwości 

uznania całości zbiorów za niedostępne w 

obrocie handlowym, jeżeli można 

rozsądnie przyjąć, że wszystkie utwory lub 
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się w zbiorach są niedostępne w obrocie 

handlowym. 

inne przedmioty objęte ochroną znajdujące 

się w zbiorach są niedostępne w obrocie 

handlowym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odniesienie do ust. 1a staje się konieczne w celu zapewnienia, że podmioty praw autorskich 

będą zaangażowane nawet w określenie koniecznych i rozsądnych wymogów służących 

określeniu, czy mogą wejść w zakres ustanowionych wyjątków. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie przewidują 

podjęcie odpowiednich środków 

upubliczniania informacji w odniesieniu 

do: 

3. Państwa członkowskie przewidują 

podjęcie skutecznych i weryfikowalnych 

środków upubliczniania informacji w 

odniesieniu do: 

a)  uznania utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną za 

niedostępne w obrocie handlowym; 

a)  uznania utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną za 

niedostępne w obrocie handlowym; 

b)  licencji, a w szczególności jej 

stosowania do niereprezentowanych 

podmiotów praw; 

b)  licencji, a w szczególności jej 

stosowania do niereprezentowanych 

podmiotów praw; 

c) możliwości wniesienia sprzeciwu, o 

którym mowa w ust. 1 lit. c), przez 

podmioty praw; 

c) możliwości wniesienia sprzeciwu, o 

którym mowa w ust. 1 lit. c) i ust. 1a, 

przez podmioty praw; 

w tym w rozsądnym okresie zanim utwory 

lub inne przedmioty objęte ochroną zostaną 

zdigitalizowane, rozpowszechnione, 

udostępnione lub podane do wiadomości 

publicznej. 

w tym w okresie sześciu miesięcy, zanim 

utwory lub inne przedmioty objęte ochroną 

zostaną zdigitalizowane, 

rozpowszechnione, udostępnione lub 

podane do wiadomości publicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dostosowanie do zmian przeprowadzonych w poprzednich ustępach oraz do wyroku 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
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Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania 

do utworów lub innych przedmiotów 

objętych ochroną należących do obywateli 

państw trzecich z wyjątkiem przypadków, 

w których zastosowanie ma ust. 4 lit. a) i 

b). 

5. Ust. 1–1c, ust. 2 i 3 nie mają 

zastosowania do utworów lub innych 

przedmiotów objętych ochroną należących 

do obywateli państw trzecich z wyjątkiem 

przypadków, w których zastosowanie ma 

ust. 4 lit. a) i b). 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Instytucje dziedzictwa kulturowego 

mogą korzystać z utworów lub innych 

przedmiotów objętych licencją udzieloną 

zgodnie z art. 7 zgodnie z warunkami 

licencji we wszystkich państwach 

członkowskich. 

1. Instytucje dziedzictwa kulturowego 

mogą korzystać z utworów lub innych 

przedmiotów objętych licencją udzieloną 

zgodnie z art. 7 ust. 1 zgodnie z 

warunkami licencji we wszystkich 

państwach członkowskich. Instytucje 

dziedzictwa kulturowego we wszystkich 

państwach członkowskich mogą korzystać 

z utworów lub innych przedmiotów, 

których dotyczy korzystanie zgodnie z art. 

7 ust. 1a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu uwzględnienia zmian w art. 7 oraz zapewniania szerszego dostępu do portalu, na 

którym można zasięgnąć informacji na temat licencji. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby informacje pozwalające na 

identyfikację utworów lub innych 

przedmiotów objętych licencją udzieloną 

zgodnie z art. 7 oraz informacje o 

możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez 

podmioty praw, o której mowa w art. 7 ust. 

1 lit. c), zostały podane do publicznej 

wiadomości na jednym portalu 

internetowym na co najmniej sześć 

miesięcy przed digitalizacją utworów lub 

innych przedmiotów objętych ochroną, ich 

rozpowszechnianiem, publicznym 

udostępnianiem lub podaniem do 

wiadomości w państwach członkowskich 

innych niż państwo, w którym udziela się 

licencji, i aby informacje te były dostępne 

przez cały czas obowiązywania licencji. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby informacje pozwalające na 

identyfikację utworów lub innych 

przedmiotów objętych licencją udzieloną 

zgodnie z art. 7 lub licencją, o której 

mowa w art. 7 ust. 1a, oraz informacje o 

możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez 

podmioty praw, o której mowa w art. 7 ust. 

1 lit. c) i art. 7 ust. 1b, zostały podane do 

publicznej wiadomości na jednym, 

dostępnym publicznie portalu 

internetowym na co najmniej sześć 

miesięcy przed digitalizacją utworów lub 

innych przedmiotów objętych ochroną, ich 

rozpowszechnianiem, publicznym 

udostępnianiem lub podaniem do 

wiadomości w państwach członkowskich 

innych niż państwo, w którym udziela się 

licencji, i aby informacje te były dostępne 

przez cały czas obowiązywania licencji. 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

regularny dialog między 

przedstawicielskimi organizacjami 

użytkowników i podmiotów praw a 

wszelkimi innymi stosownymi 

organizacjami zainteresowanych stron, 

aby, w zależności od specyfiki 

poszczególnych sektorów, zwiększyć 

adekwatność i przydatność mechanizmów 

licencyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 

1, zapewnić podmiotom praw skuteczność 

zabezpieczeń, o których mowa w 

niniejszym rozdziale, w szczególności w 

odniesieniu do środków upubliczniania 

Państwa członkowskie zapewniają 

regularny dialog między 

przedstawicielskimi organizacjami 

użytkowników i podmiotów praw a 

wszelkimi innymi stosownymi 

organizacjami zainteresowanych stron, 

aby, w zależności od specyfiki 

poszczególnych sektorów, zwiększyć 

adekwatność i przydatność mechanizmów 

licencyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 

1, oraz stosowanie wyjątku z art. 7 ust. 1a, 

zapewnić podmiotom praw skuteczność 

zabezpieczeń, o których mowa w 

niniejszym rozdziale, w szczególności w 
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informacji, oraz, w stosownych 

przypadkach, pomóc we wprowadzaniu 

wymogów, o których mowa w art. 7 ust. 2 

akapit drugi. 

odniesieniu do środków upubliczniania 

informacji, oraz, w stosownych 

przypadkach, pomóc we wprowadzaniu 

wymogów, o których mowa w art. 7 ust. 2 

akapit drugi. 

Or. en 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Tytuł III – rozdział 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ROZDZIAŁ 2a 

 Dostęp do publikacji UE 

 Artykuł 10 a 

 Prawny obowiązek przekazywania 

publikacji Unii 

 1. Wszelka elektroniczna publikacja 

dotycząca zagadnień związanych z Unią, 

takich jak prawo unijne, historii i 

integracji Unii, polityka i demokracja 

Unii, unijne sprawy instytucjonalne i 

parlamentarne oraz dziedziny polityki 

Unii, którą udostępnia się publicznie w 

Unii, podlega obowiązkowi przekazania 

Unii.  

 2. Biblioteka Parlamentu 

Europejskiego jest uprawniona do 

otrzymania bezpłatnie jednego 

egzemplarza każdej publikacji, o której 

mowa w ust. 1. 

 3. Obowiązek określony w ust. 1 

stosuje się do wydawców, drukarzy i 

importerów publikacji w odniesieniu do 

utworów, które wydają, drukują lub 

importują do Unii.  

 4. Od dnia dostarczenia do Biblioteki 

Parlamentu Europejskiego publikacje, o 

których mowa w ust. 1, stają się częścią 

stałej kolekcji Biblioteki Parlamentu 

Europejskiego. Udostępnia się je 
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użytkownikom w pomieszczeniach 

Biblioteki Parlamentu Europejskiego 

wyłącznie do celów badań naukowych lub 

studiów prowadzonych przez 

akredytowanych naukowców pod kontrolą 

Biblioteki Parlamentu Europejskiego.  

 5.  Komisja przyjmuje akty prawne w 

celu określenia szczegółowych zasad 

dotyczących przekazywania Bibliotece 

Parlamentu Europejskiego publikacji, o 

których mowa w ust. 1. .  

Or. en 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

domniemanie reprezentacji autorów 

utworów literackich ujętych w tych 

publikacjach oraz osobowość prawną do 

celów dochodzenia roszczeń we własnym 

imieniu, służącego obronie praw takich 

autorów w zakresie cyfrowych sposobów 

korzystania z ich publikacji prasowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby wyzwania, z jakimi borykają się wydawcy prasowi przy egzekwowaniu praw 

pokrewnych, od których zależy ochrona inwestycji, jaką poczynili w swojej publikacji, zostały 

rozwiązane w sposób, który wzmacnia pozycję wydawców prasowych, ale nie powoduje 

zakłóceń w innych sektorach. Dlatego wydawcom prasowym przyznaje się prawo wszczynania 

w sądzie postępowania we własnym imieniu przeciwko podmiotom naruszającym prawa 

przysługujące autorom utworów zawartych w ich publikacji prasowej oraz ustanawia 

domniemanie, że przysługuje im reprezentacja w stosunku do utworów ujętych w publikacji 

prasowej. 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Ustępu 1 nie stosuje się do 

postępowania karnego. 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W odniesieniu do praw 

określonych w ust. 1 stosuje się 

odpowiednio art. 5–8 dyrektywy 

2001/29/WE i dyrektywy 2012/28/UE. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

wdrażania środków, a także, w stosownych 

przypadkach, adekwatne sprawozdania na 

temat rozpoznawania utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystania z nich. 

1. Dostawcy usług społeczeństwa 

informacyjnego, którzy aktywnie i 

bezpośrednio uczestniczą w publicznym 

udostępnianiu treści zamieszczanych 

przez użytkowników oraz jeżeli czynności 

te nie mają charakteru wyłącznie 

technicznego, automatycznego i 

pasywnego, podejmują odpowiednie i 

proporcjonalne środki dla zapewnienia 

funkcjonowania umów zawartych z 

podmiotami praw autorskich, dotyczących 

korzystania z ich utworów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł 13 uzupełnia systemy odpowiedzialności ustanowione w dyrektywie 2000/13/WE w 

zakresie, w jakim art. 13 zmierza do zapewnienia skutecznego wykonania umów zawartych 

między dostawcami usług internetowych a podmiotami praw, dotyczących korzystania z ich 

utworów. Poprawka daje jasność co do tego, do których dostawców usług internetowych 

odnosi się przepis, stosując te same klasyfikacje usługodawców jak w dyrektywie 

2000/13/WE. 
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Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Dla zapewnienia funkcjonowania 

umów zgodnie z ust. 1 podmioty praw 

autorskich przekazują dostawcom usług 

należycie zidentyfikowane utwory lub inne 

przedmioty objęte ochroną, do których 

przysługują im prawa. Dostawcy usług 

powiadamiają podmioty praw o 

zastosowanych środkach i prawidłowości 

ich funkcjonowania, a także – w 

stosownych przypadkach – okresowo 

przedstawiają sprawozdanie na temat 

rozpoznawania utworów i innych 

przedmiotów objętych ochroną oraz 

korzystania z nich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przejrzystość we wdrażaniu środków przyjętych przez dostawców usług wiąże się z 

zarządzaniem przez podmioty praw przysługującymi im uprawnieniami w zakresie prawa 

autorskiego. Wdrażanie takich środków wymaga prawidłowego ustalenia przez podmioty 

praw utworów, które do nich należą lub do których przysługują im prawa na podstawie 

licencji. W konsekwencji o ile dostawcy usług ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie 

zastosowanych środków, podmioty praw odpowiadają za dochodzenie swoich praw do 

utworów.  

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Środki, o których mowa w ust. 1, 

stosuje się z zastrzeżeniem korzystania z 

utworów w ramach wyjątku lub 

ograniczenia prawa autorskiego. W tym 

celu państwa członkowskie zapewniają, że 

użytkownicy mają możliwość szybkiej i 

skutecznej komunikacji z podmiotami 

praw, którzy zażądali zastosowania 

środków, o których mowa w ust. 1, w celu 

sprzeciwienia się zastosowaniu tych 

środków. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proces ten nie może pomijać skutków, jakie wywiera ustalenie treści zamieszczanych przez 

użytkowników, które wchodzą w zakres wyjątku lub ograniczenia prawa autorskiego. Dla 

zapewnienia dalszego stosowania takich wyjątków lub ograniczeń, które opierają się na 

względach interesu publicznego, komunikacja między użytkownikami i podmiotami praw musi 

być skuteczna. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Państwa członkowskie zapewniają, 

by prawo krajowe dawało użytkownikom 

dostęp do sądu lub innego właściwego 

organu w celu dochodzenia ich praw 

użytkowania na mocy wyjątku lub 

ograniczenia. 

Or. en 
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Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

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 w zakresie stosowania 

odpowiednich i proporcjonalnych 

środków, biorąc pod uwagę m.in. charakter 

usług, dostępność technologii i ich 

skuteczność w świetle rozwoju technologii. 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby autorzy i wykonawcy otrzymywali 

regularnie i z uwzględnieniem specyfiki 

każdego sektora, aktualne, adekwatne i 

wystarczające informacje na temat 

eksploatacji swoich utworów i wykonań od 

podmiotów, którym udzielili licencji lub na 

które przenieśli swoje prawa, zwłaszcza w 

odniesieniu do sposobu eksploatacji, 

uzyskanych dochodów i należnego 

wynagrodzenia. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby autorzy i wykonawcy, którzy pozostają 

w stosunku umownym, z którym związane 

są bieżące zobowiązania płatnicze, 
otrzymywali regularnie i z uwzględnieniem 

specyfiki każdego sektora, aktualne, 

adekwatne, dokładne i wystarczające 

informacje na temat eksploatacji swoich 

utworów i wykonań od podmiotów, którym 

udzielili licencji lub na które przenieśli 

swoje prawa, zwłaszcza w odniesieniu do 

sposobu eksploatacji, metod promocji, 

uzyskanych dochodów i należnego 

wynagrodzenia. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zmiany proponuje się w celu zapewnienia większej jasności i pewności prawa. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

autorzy i wykonawcy mieli prawo zażądać 

dodatkowego odpowiedniego 
wynagrodzenia od strony, z którą zawarli 

umowę o eksploatację praw, jeżeli 

pierwotnie uzgodnione wynagrodzenie jest 

niewspółmiernie niskie w porównaniu do 

późniejszych właściwych dochodów i 

korzyści uzyskiwanych z eksploatacji 

utworów lub wykonań. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

autorzy i wykonawcy mieli prawo do 

godziwego wynagrodzenia za eksploatację 

ich tworów. 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 

autorzy i wykonawcy lub organizacje ich 

reprezentujące mieli prawo zażądać 

dodatkowego odpowiedniego 

wynagrodzenia od strony, z którą zawarli 

umowę o eksploatację praw, jeżeli 

pierwotnie uzgodnione wynagrodzenie jest 

niewspółmiernie niskie w porównaniu do 

nieprzewidzianych, późniejszych 

właściwych dochodów i korzyści 

uzyskiwanych z eksploatacji utworów lub 

wykonań. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Autorzy i wykonawcy są w centrum twórczości, a często trudno im się utrzymać oraz 

negocjować przysługujące im prawa. Uznanie ich prawa do godziwego wynagrodzenia za 

korzystanie z ich utworów oraz możliwość wyznaczenia przedstawicieli w celu dostosowania 

umowy w ich imieniu to środki wzmocnienia pozycji autorów i wykonawców bez tworzenia 

nierozsądnych roszczeń do inwestycji poczynionych przez innych. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Organizacje reprezentujące wyznaczone 

przez autorów i wykonawców mogą w ich 

imieniu wszczynać postępowania 

dotyczące sporów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Autorzy i wykonawcy często mają trudności z wszczynaniem sporów z innymi podmiotami 

praw. Możliwość wszczęcia przez ich przedstawicieli postępowania w ich imieniu ułatwia 

takie procesy. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a 

Dyrektywa 96/9/WE 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„b) korzystania z baz danych wyłącznie 

w charakterze ilustracji w celach 

dydaktycznych lub badawczych, o ile 

wskazane jest źródło oraz w zakresie 

uzasadnionym przez niekomercyjny cel, 

który ma być osiągnięty, bez uszczerbku 

dla wyjątków i ograniczeń przewidzianych 

w dyrektywie [niniejsza dyrektywa];”; 

„b) korzystania z baz danych wyłącznie 

w charakterze ilustracji w celach 

dydaktycznych lub badawczych, o ile 

wskazane jest źródło oraz w zakresie, w 

jakim korzystanie ogranicza się do 

konkretnej grupy osób uczestniczących w 

działalności edukacyjnej, bez uszczerbku 

dla wyjątków i ograniczeń przewidzianych 

w dyrektywie [niniejsza dyrektywa];”; 
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Or. en 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 96/9/WE 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) W art. 6 ust. 2 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „da) w przypadku zwielokrotnienia lub 

pobrania z bazy danych wyłącznie do 

celów eksploracji tekstów i danych 

przewidzianych w dyrektywie ... [niniejsza 

dyrektywa];” 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b 

Dyrektywa 96/9/WE  

Artykuł 9 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„b) w przypadku pobierania w 

charakterze ilustracji w celach 

dydaktycznych lub badawczych, o ile 

wskazane jest źródło oraz w zakresie 

uzasadnionym przez niekomercyjny cel, 

który ma być osiągnięty, bez uszczerbku 

dla wyjątków i ograniczeń przewidzianych 

w dyrektywie [niniejsza dyrektywa];”. 

„b) w przypadku pobierania w 

charakterze ilustracji w celach 

dydaktycznych lub badawczych, o ile 

wskazane jest źródło oraz w zakresie, w 

jakim korzystanie ogranicza się do 

konkretnej grupy osób uczestniczących w 

działalności edukacyjnej, bez uszczerbku 

dla wyjątków i ograniczeń przewidzianych 

w dyrektywie [niniejsza dyrektywa];”; 

Or. en 
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Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 96/9/WE  

Artykuł 9 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) W art. 9 dodaje się literę 

w brzmieniu: 

 „ca) w przypadku zwielokrotnienia lub 

pobrania z bazy danych wyłącznie do 

celów eksploracji tekstów i danych 

przewidzianych w dyrektywie ... [niniejsza 

dyrektywa];” 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2001/29/WE  

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) W art. 5 ust. 2 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ea) w przypadku zwielokrotnienia 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

ochroną wyłącznie do celów eksploracji 

tekstów i danych przewidzianych w 

dyrektywie ... [niniejsza dyrektywa];” 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b 

Dyrektywa 2001/29/WE  

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„a) korzystania wyłącznie w celach 

zilustrowania w ramach nauczania lub 

badań naukowych, o ile wskazane jest 

źródło, łącznie z nazwiskiem autora, chyba 

że okaże się to niemożliwe, i w stopniu 

uzasadnionym przez niekomercyjny cel, 

który ma być osiągnięty, bez uszczerbku 

dla wyjątków i ograniczeń przewidzianych 

w dyrektywie [niniejsza dyrektywa];”; 

„a) korzystania wyłącznie w celach 

zilustrowania w ramach nauczania lub 

badań naukowych, o ile wskazane jest 

źródło, łącznie z nazwiskiem autora, chyba 

że okaże się to niemożliwe, i w zakresie, w 

jakim korzystanie ogranicza się do 

konkretnej grupy osób uczestniczących w 

działalności edukacyjnej, bez uszczerbku 

dla wyjątków i ograniczeń przewidzianych 

w dyrektywie [niniejsza dyrektywa];”; 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przepisy art. 11 mają zastosowanie 

również do publikacji prasowych 

opublikowanych przed [data wymieniona 

w art. 21 ust. 1]. 

2. Przepisy art. 11 mają zastosowanie 

również do publikacji prasowych 

opublikowanych przed ... [12 miesięcy od 

daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy], 

ale tylko w zakresie, w jakim korzysta się z 

utworów zawartych w publikacjach 

prasowych po [12 miesięcy od daty wejścia 

w życie niniejszej dyrektywy]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Stosowanie nowych praw ustanowionych w niniejszej dyrektywie do korzystania w przeszłości 

oznaczałoby stosowanie nowych przepisów, których nie można było przewidzieć z całą 

pewnością. Jednakże stosowanie takiego nowego prawa do korzystania z utworów zawartych 

w publikacjach prasowych opublikowanych nawet przed wejściem w życie niniejszej 

dyrektywy, ale z których korzysta się po wejściu w życie tego nowego prawa, jest do 

przewidzenia i zgodne z prawem. 
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UZASADNIENIE 

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym  

 

Zakres i cel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy odnosi się do wyzwania, jakim jest zapewnienie ochrony praw 

autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Należy rozważyć szereg kwestii, w tym 

korzystanie cyfrowe lub przekształcanie utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, 

jak np. digitalizacja utworów, zastosowanie cyfrowych procesów technologicznych do 

utworów, jak stosowanie eksploracji tekstów i danych do zwielokrotniania lub pobierania 

dzieł chronionych prawem autorskim, i oferowaną obywatelom europejskim przez 

technologię cyfrową łatwość dostępu do takich dzieł.  

 

Podmioty praw autorskich stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z prawami 

autorskimi na stale przeobrażającym się rynku zależnym od zmieniających się sposobów 

zachowania użytkowników. W świetle zmian w technologiach cyfrowych modele biznesowe 

w sektorze kreatywnym i sektorze kultury stoją przed podobnymi wyzwaniami, podobnie jak 

ma to miejsce w innych sektorach. Problemy te nasilają się w przypadku gdy podmioty praw 

autorskich napotykają również trudności w wykonywaniu swoich praw do utworów. Zmiany 

w zakresie praw autorskich mogą odegrać znaczącą rolę w sytuacji gdy elementem ww. 

wyzwań są czynności istotne dla praw autorskich.  

 

W niektórych przypadkach sektor kultury i sektor kreatywny podjęły te wyzwania i wraz z 

innymi usługodawcami lub zainteresowanymi stronami znalazły rozwiązania rynkowe. 

Rozwiązania muszą być zrównoważone w sposób zapewniający ochronę podmiotów praw 

autorskich, a jednocześnie umożliwiać innym zainteresowanym stronom dystrybucję ich 

utworów przy dopilnowaniu, by utwory podmiotów praw autorskich docierały do 

konsumentów na różne sposoby. W każdym łańcuchu wartości w jakimkolwiek sektorze 

uczestniczy wiele wzajemnie powiązanych podmiotów. Prawodawca nie powinien ingerować 

w stosunki umowne, lecz zapewnić przestrzeganie praw autorskich.  

 

Nie należy zakładać, że czynności istotne dla praw autorskich w wymiarze analogowym 

pozostają takie same w wymiarze cyfrowym, oraz że przepis, który sprawdza się w wymiarze 

analogowym będzie funkcjonował w wymiarze cyfrowym. Aby prawo autorskie mogło 

funkcjonować na jednolitym rynku cyfrowym, należy zająć się w sposób wyważony 

czynnościami istotnymi dla praw autorskich w wymiarze cyfrowym, podobnie jak 

obowiązujące prawodawstwo podjęło czynności istotne dla praw autorskich w wymiarze 

analogowym. Uzupełniający charakter niniejszej dyrektywy w stosunku do innych przepisów 

Unii znajduje odzwierciedlenie w kwestiach dotyczących wyjątków i ograniczeń, procesów 

dotyczących umów licencyjnych oraz uściśleniu możliwości stosowania praw autorskich do 

zastosowań cyfrowych.  

 

Dla bardziej skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego i prawa autorskiego 

na tym rynku niezbędna jest pewność prawa i większa harmonizacja w stosowaniu prawa 

autorskiego. 

 

Eksploracja tekstów i danych 
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Eksploracja tekstów i danych pozwala na odczytanie i analizę dużych ilości 

przechowywanych w formie cyfrowej informacji w celu uzyskania nowej wiedzy i odkrycia 

nowych tendencji. Do celów eksploracji tekstów i danych należy po pierwsze uzyskać dostęp 

do informacji i zwielokrotnić je. Dopiero po znormalizowaniu informacji mogą one zostać 

przetworzone w drodze eksploracji tekstów i danych. Przy założeniu, że dostęp do informacji 

jest legalny, normalizacja stanowi korzystanie chronione prawem autorskim, ponieważ 

stanowi zwielokrotnienie poprzez zmianę formatu informacji lub wyciąg z bazy danych w 

formacie poddającym się przetwarzaniu. Proces istotny dla prawa autorskiego w stosowaniu 

eksploracji tekstów i danych to zatem nie sama eksploracja tekstów i danych, która polega 

jedynie na odczycie i analizie znormalizowanych informacji, a dostęp do informacji i ich 

znormalizowanie w celu ich automatycznej analizy.  

 

Procedury dostępu do informacji chronionych prawem autorskim są już uregulowane w 

dorobku prawnym w dziedzinie prawa autorskiego. Wymagane odstępstwo jest konieczne w 

celu uwzględnienia zwielokrotnienia lub pobrania, do których dochodzi w czasie procesu 

normalizacji. W przypadku gdy osoby posiadające legalny dostęp do danych dokonują 

normalizacji danych do celów zwielokrotnienia lub pobrania, szkoda ponoszona przez 

wydawców jest minimalna. Jeżeli jednak znormalizowane zbiory danych są dostarczane przez 

wydawców, może być wymagana rekompensata dla tych wydawców w celu pokrycia kosztów 

normalizacji.  

 

Organizacje badawcze często mają trudności z uzyskaniem dostępu do wielu publikacji 

naukowych, które są niezbędne do prowadzenia badań poprzez eksplorowanie tekstu i 

danych. Te organizacje badawcze mogą nie mieć dostępu do publikacji i w związku z są 

niezdolne do przeprowadzenia normalizacji danych. W celu ułatwienia innowacji i badań, 

wydawcy mają obowiązek dostarczenia organizacjom badawczym znormalizowanych 

zbiorów danych, przy czym mogą domagać się rekompensaty z tytułu kosztów normalizacji. 

 

Należy zająć się kwestią ewentualnych nadużyć polegających na wykorzystaniu zbiorów 

danych do innych celów. Często z punktu widzenia badań istotne jest, by leżące u podstaw 

ich konkluzji zbiory mogły zostać zweryfikowane. W tym celu państwa członkowskie 

powinny stworzyć infrastrukturę przechowywania tych danych, jednak dostęp do niej 

powinien zostać ograniczony do weryfikacji badawczych. 

 

Korzystanie z utworów i innych przedmiotów objętych ochroną oraz cyfrowa i 

transgraniczna działalność edukacyjna 

 

Edukacja jest trwającym całe życie procesem uczenia się. Nakłada to również 

odpowiedzialność na placówki, które nie są tradycyjnymi szkołami. Programy edukacyjne 

oferowane są przez szkoły, uniwersytety, prywatne organizacje oświatowe, organizacje 

pozarządowe i inne struktury. Niezależnie od tego, kto świadczy usługi edukacyjne, 

korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim w celach ilustracyjnych w ramach 

nauczania musi ograniczać się do rzeczywiście edukacyjnej działalności. Państwa 

członkowskie dysponują systemami uznawania placówek edukacyjnych i akredytacji ich 

programów nauczania. Wyjątek dotyczący ilustracji w celach dydaktycznych musi 

obejmować wszystkie formalne rodzaje kształcenia w szkołach i na uniwersytetach, ponieważ 

są one uznane lub akredytowane jako placówki edukacyjne. Wyjątek ten powinien jednak 

obejmować również inne programy kształcenia akredytowane przez organy krajowe. Dotyczy 

on bowiem nauczania, a nie placówek edukacyjnych. Uzależnienie wyjątku dotyczącego 
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nauczania od miejsca, w którym odbywa się nauczanie jest niezgodne z celem uczenia się 

przez całe życie. W związku z tym wyjątek ten musi być bezpośrednio powiązany z 

„działalnością edukacyjną”, niezależnie od kontekstu strukturalnego. Działalność edukacyjną 

można zdefiniować jako „proces edukacyjny mający miejsce i) w pomieszczeniach placówki 

uznanej lub akredytowanej przez właściwy organ krajowy jako placówka edukacyjna lub ii) w 

ramach programu edukacyjnego uznanego i akredytowanego przez właściwy organ krajowy”. 

Stosowanie tego wyjątku musi ograniczać się do osób uczestniczących w działalności 

edukacyjnej, tj. do uczniów lub studentów i pracowników dydaktycznych. 

 

W przypadku nauczania w kontekście komercyjnym państwa członkowskie mogą 

wprowadzić obowiązek wypłaty wynagrodzenia za używanie materiałów, nawet jeśli kurs 

został akredytowany lub uznany.  

 

Niektóre państwa członkowskie już wprowadziły wyjątek lub ograniczenie w odniesieniu do 

ilustracji w celach dydaktycznych, w tym struktury umów licencyjnych.  

 

Utwory niedostępne w obrocie handlowym 

 

i. Pewność prawa 

 

Tytuł III rozdział 1 proponowanej dyrektywy dotyczy korzystania z utworów niedostępnych 

w obrocie handlowym i ma na celu zwiększenie roli i uwydatnienie kulturowych celów 

instytucji dziedzictwa kulturowego. Zasada pewności prawa wymaga zachowania istniejącej 

terminologii stosowanej w prawie unijnym. Dlatego definicja „instytucji dziedzictwa 

kulturowego” w omawianej dyrektywie powinna być taka sama jak w przypadku dyrektywy 

w sprawie utworów osieroconych (motyw 1 i 23 oraz art. 1 ust. 1 i art. 2 lit. a) i b)) oraz 

dyrektywy InfoSoc (art. 5 ust. 2 lit. c)). Definicja utworów niedostępnych w obrocie 

handlowym powinna odzwierciedlać wyniki rozmów między Komisją a podmiotami praw 

autorskich. Spójność tych definicji jest niezbędna dla pewności prawa. Do celów jasności 

obie definicje należy zawrzeć w art. 2.  

 

ii. Spełnianie celu kulturowego instytucji dziedzictwa kulturowego 

 

Musimy chronić utwory oraz inne przedmioty objęte ochroną znajdujące się w stałych 

zbiorach instytucji dziedzictwa kulturowego oraz sprzyjać stosowaniu niewyłączających 

licencji za pomocą organizacji zbiorowego zarządzania w celu umożliwienia dystrybucji za 

pośrednictwem zamkniętych i zabezpieczonych portali w celach kulturalnych i 

niekomercyjnych. Musimy również stworzyć rozwiązania dla tych utworów i sektorów, w 

przypadku których licencje są niedostępne. Niemniej jednak niezbędne są zabezpieczenia, w 

tym ograniczenia w korzystaniu z zamkniętych i zabezpieczonych portali w celach 

kulturalnych i niekomercyjnych. 

 

iii. Autorzy nadal w centrum wniosków  

 

Aby sprzyjać realizacji misji kulturowych instytucji dziedzictwa kulturowego, w centrum 

wniosków znajdować się muszą autorzy i podmioty praw autorskich. Powinni oni 

uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o tym, czy licencje, o których mowa w art. 7 są 

dostępne, czy też nie, i włączani w dialog zainteresowanych stron w państwach 

członkowskich.  
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Autorzy powinni mieć prawo do wyłączenia swoich utworów z licencji, o których mowa w 

art. 7 ust. 1, jak również z korzystania zgodnie z art. 7 ust. 2.  

 Dostępność licencji i działań przewidzianych w art. 7 zapewni również lepszą ochronę 

autorów.  

 

Prawa w publikacjach 

 

Rozwiązania w zakresie prawa autorskiego muszą być ukierunkowane i wyraźnie oceniane 

pod kątem ich konieczności, adekwatności i proporcjonalności. Rozwiązania te mają wpływ 

nie tylko na podmioty praw, ale wszystkie zainteresowane strony, które zetknęły się z 

prawem autorskim podmiotów praw. Wydawcy prasowi borykają się z wyzwaniami 

związanymi z cyfryzacją przedsiębiorstw i ze zmianą przyzwyczajeń konsumentów. 

Cyfryzacja ułatwia kopiowanie i ponowne wykorzystanie treści publikacji prasowych. 

Cyfryzacja ułatwia również dostęp do aktualności i prasy, zapewniając użytkownikom system 

referencjonowania i indeksowania dla szerokiego zakresu źródeł. Procesy te należy uznać za 

odrębne.  

 

Wykorzystanie technologii cyfrowej do kopiowania i przywłaszczania wiadomości i treści 

prasowych tworzonych przez innych oczywiście niewspółmiernie szkodzi interesom 

finansowym wydawców prasy. Jednakże wykorzystanie technologii cyfrowej do ułatwiania 

wyszukiwania wiadomości i treści prasowych niekoniecznie niewspółmiernie szkodzi 

interesom finansowym wydawców prasowych, a w niektórych przypadkach systemy 

linkowania lub odniesień (takich hiperłącza) ułatwiają dostęp użytkowników do 

internetowych portali informacyjnych.  

 

Wydawcy prasowi zależą od egzekwowania swoich praw pochodnych do ochrony inwestycji 

dokonanych w ich publikację. Potrzebne są środki prowadzące do wzmocnienia pozycji 

wydawców prasowych, jednak środki te nie mogą prowadzić do zakłóceń w innych sektorach. 

Dlatego wydawcom prasowym przyznaje się prawo wszczynania w sądzie postępowania we 

własnym imieniu w sprawie naruszeń praw przysługujących autorom utworów zawartych w 

ich publikacji prasowej oraz ustanawia domniemanie, że przysługuje im reprezentacja w 

stosunku do utworów ujętych w publikacji prasowej. Taki środek jest niezbędny, właściwy i 

proporcjonalny, jako że wzmacnia prawa posiadane przez wydawców prasowych i poprawia 

ich pozycję wobec innych podmiotów, które korzystają z ich treści, a tym samym zwiększa 

wartość tych praw.  

 

Pluralizm informacji i opinii, a także szeroki dostęp do tych informacji i opinii, jest istotny 

dla debaty publicznej w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym. Konieczna jest 

również niekomercyjna wymiana informacji i opinii.  

 

Ponieważ ten status prawny wydawców prasowych jest nowy, nie leżałoby w interesie 

wymiaru sprawiedliwości i pewności prawnej przyznawanie tego prawa w odniesieniu do 

korzystania z przeszłości. Należy jednak zastosować to nowe prawo do korzystania po dacie 

rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy z utworów zawartych w publikacjach 

prasowych sprzed tej daty. 

 

Niektóre sposoby korzystania z treści chronionych w serwisach internetowych 
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i. Ujęcie odniesienia do art. 1 dyrektywy 2000/13/WE 

 

Artykuł 13 proponowanej dyrektywy stosuje się do dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego i dotyczy odpowiedzialności, jaką mają przyjmować przy wdrażaniu umów 

zawartych z podmiotami praw w związku z korzystaniem z utworów chronionych prawem 

autorskim. Zatem art. 13 uzupełnia dyrektywę w sprawie handlu elektronicznego 

(2000/13/WE). Jasność i pewność prawa wymagają więc, by przedmiotowa dyrektywa 

określała swój związek z dyrektywą 2000/13/WE, co wyjaśnia odniesienie do tej dyrektywy 

w art. 1 ust. 2. 

 

ii. Jasność i pewność prawa w art. 13 

 

Odpowiedzialność platform ustanowiła już dyrektywa 2000/31/WE. Artykuł 13 wniosku 

uzupełnia te przepisy, ponieważ zmierza do zapewnienia skutecznego wykonania umów 

zawartych między dostawcami usług internetowych a podmiotami praw, dotyczących 

korzystania z utworów. Prawo musi jasno określać, do których dostawców usług 

internetowych się odnosi. Jasność i pewność prawa wymaga stosowania tej samej klasyfikacji 

dostawców usług co w dyrektywie 2000/13/WE.  

 

Umowy zawarte między dostawcami usług a podmiotami praw mogą być wykonywane z 

wykorzystaniem technologii, jednak z poszanowaniem całości dorobku w dziedzinie prawa 

autorskiego: zarówno uprawnień wynikających z prawa autorskiego, jak i wyjątków i 

ograniczeń prawa autorskiego. To wykonywanie wymaga prawidłowego ustalenia utworów, 

które należą do podmiotów praw lub do których przysługują im prawa na podstawie licencji. 

W konsekwencji o ile dostawcy usług ponoszą odpowiedzialność za tę technologię, podmioty 

praw nadal odpowiadają za dochodzenie swoich praw do utworów. 

 

Wykonywanie praw przez dostawców usług oraz zarządzanie przez podmioty praw 

przysługującymi im uprawnieniami są powiązane. Potrzebujemy przejrzystości dla 

zapewnienia, by podmioty praw mogły skutecznie zarządzać swoimi uprawnieniami, co 

wymaga udzielania informacji na temat zastosowanych środków technologicznych i ich 

dokładności. 

 

Ważne jest, aby dokładnie wskazać, co wchodzi w zakres treści zamieszczanych przez 

użytkowników, które wchodzą w zakres wyjątku lub ograniczenia prawa autorskiego. Dalsze 

stosowanie takich wyjątków lub ograniczeń, które leżą w interesie publicznym, wymaga 

skutecznej komunikacji między użytkownikami i podmiotami praw.  

 

Stosowanie takich zobowiązań jedynie do platform o dużej ilości informacji spowodowałoby 

niepewność, jako że nie istnieje sprawdzalny sposób określania „dużej ilości”, przy czym 

nawet podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą mogą wymagać dużych ilości 

danych do uczestnictwa w gospodarce cyfrowej i wkładu w jej rozwój. 

 

Godziwe wynagrodzenie w umowach z autorami i wykonawcami  

 

Na ogół w łańcuchach wartości występuje kilku uczestników, jednak wszelka inwestycja w 

dany materiał lub korzystanie z niego biorą się z kreatywności autorów i wykonawców. 

Wszystkie zainteresowane podmioty starają się uzyskać dostęp do stosunków umownych, 

jednak autorzy i wykonawcy borykają się z ogromnymi trudnościami w zapewnieniu 
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godziwego wynagrodzenia za wykorzystywanie ich utworów i wykonań ze strony 

podmiotów, którym udzieli licencji lub na które przenieśli swoje prawa.  

 

Cztery środki dałyby solidniejszą podstawę dla pracy autorów i wykonawców: i) 

oświadczenie w sprawie przysługującego autorom i wykonawcom prawa do godziwego 

wynagrodzenia, ii) zwiększenie przejrzystości, iii) mechanizmy dostosowania umowy oraz iv) 

lepsza dostępność zaskarżenia.  

 

Każdy z tych środków wymaga zrównoważonego stosowania, żeby zapewnić, że inne 

podmioty praw nie znajdą się w nieproporcjonalnie niekorzystniejszej sytuacji. Dlatego inne 

poprawki mają na celu zapewnienie jasności i pewności prawa, chociaż potwierdza się prawo 

autorów i wykonawców do godziwego wynagrodzenia. Autorom i wykonawcom przyznaje 

się lepszą reprezentację w celu uznawania lub dochodzenia praw autorskich na mocy art. 14, 

15 i 16 przedmiotowej dyrektywy. 
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH 
SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE 

 

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną 

odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania 

sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób: 

Podmiot lub osoba 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors (Brytyjska Akademia 

Twórcow, Kompozytorów i Autorów Piosenek) 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association (brytyjskie stowarzyszenie wydawców muzycznych) 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (Międzynarodowa Konfederacja Wydawców Muzycznych) 

7. Music Sales Limited (grupa sprzedawców muzycznych) 

8. IAO Music (międzynarodowa organizacja muzyków) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (fińskie stowarzyszenie wydawców muzycznych) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) 

17. IFFRO (Międzynarodowa Federacja Organizacji Praw w zakresie Zwielokrotniania) 

18. Federation of European Publishers (Federacja Wydawców Europejskich) 

19. Association of Commercial Television (ACT) [Stowarzyszenie Telewizji 

Komercyjnych] 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (stowarzyszenie organizacji wykonawców) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) [Europejska Federacja Producentów 

Oprogramowania Interaktywnego] 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians (Konferencja dyrektorów europejskich 

bibliotek narodowych)  

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 
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35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Fundacja Nowoczesna Polska 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (organizacja członkowska IFFRO z USA) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council (rada wydawców europejskich) 

44. European Newspaper Publishers‘ Association (stowarzyszenie europejskich wydawców 

gazet) 

45. European Magazine Media Association (europejskie stowarzyszenie wydawców 

czasopism) 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (Europejska Organizacja Konsumentów) 

49. LIBER Europe 

50. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców STM 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Stałe przedstawicielstwo Francji przy UE 

55. Ministere de la Culture et Communication (Francja) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (luksemburska federacja biznesu) 

60. RTL Group 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) [europejskie zrzeszenie 

kompozytorów i twórców piosenek] 

62. Liga Europejskich Uniwersytetów Badawczych (LERU)  

63. Science Europe i Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) [europejska rada pisarzy] 

65. ISFE – reprezentacja europejskiego przemysłu gier wideo 

66. Stałe przedstawicielstwo Zjednoczonego Królestwa przy UE  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies (Europejskie Stowarzyszenie Agencji Prasowych) 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 
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79. IMPRESA, Portugalia 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Publishers (Federacja Dziennikarzy Europejskich) 

82. ZAPA - Unia Autorów i Producentów Audiowizualnych 

83. Stowarzyszenie Filmowców Polskich  

84. IMPALA 

85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) [europejskie stowarzyszenie mediów 

cyfrowych] 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC – Centre of the Picture Agency (centrum agencji filmowych) 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco – stowarzyszenie przemysłu internetowego 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. Niemiecka telewizja ZDF 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (związek niemieckich wydawców 

czasopism) 

103. Deutscher Journalisten-Verband (niemiecki związek dziennikarzy) 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 


