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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Projekt opinii komisji LIBE koncentruje się na art. 13 dyrektywy i na odnośnych motywach. 

Zważywszy, że komisja LIBE jest komisją przedmiotowo właściwą w sprawach takich jak 
ochrona praw i swobód podstawowych oraz prawodawstwo dotyczące ochrony danych 
osobowych uznanej w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, niniejszy projekt opinii 
odpowiada celowi polegającemu na zapewnieniu zgodności z Kartą wszelkich rozwiązań 
przyjętych w proponowanym akcie prawnym. 

W projekcie opinii doprecyzowano, których dostawców usług społeczeństwa informacyjnego 
dotyczy wspomniany artykuł. Dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego, którzy 
dokonują czynności publicznego udostępniania oraz aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w 
umożliwianiu użytkownikom zamieszczania i udostępniania utworów oraz ich 
popularyzowania wśród odbiorców, muszą zawierać umowy licencyjne z podmiotami praw. 
Dostawcy, którzy świadczą usługi o charakterze wyłącznie technicznym, automatycznym i 
pasywnym, nie będą podlegać tym przepisom. W art. 13 podkreślono, że z zakresu tych 
przepisów należy wyłączyć też dostawców usług, którzy kwalifikują się do zwolnienia od 
odpowiedzialności na podstawie dyrektywy 2000/31/WE.

Aby wykonywać umowy licencyjne, dostawcy usług muszą przyjąć odpowiednie i 
proporcjonalne środki. Ze względu na neutralność technologiczną, a także z uwagi na 
potencjał technologiczny MŚP i start-upów w projekcie opinii mowa o „odpowiednich i 
proporcjonalnych środkach”, gdyż jest to pojęcie szersze, które może obejmować technologie 
lub inne środki. Takie podejście zapewnia też neutralność technologiczną. Wszelkie 
stosowane środki muszą być zgodne z prawami podstawowymi oraz z art. 15 dyrektywy 
2000/31/WE.

Z myślą o wykonywaniu umów licencyjnych w projekcie opinii podkreślono konieczność 
współpracy między dostawcami usług a podmiotami praw. W projekcie opinii wyjaśniono 
niektóre szczegóły tej współpracy. Podmioty praw wskazują dostawcom usług społeczeństwa 
informacyjnego należycie zidentyfikowane utwory lub inne przedmioty objęte ochroną, do 
których przysługują im prawa autorskie. Dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego 
informują podmioty praw o zastosowanych środkach i o prawidłowości ich funkcjonowania.

Państwa członkowskie zapewniają, aby dostawcy usług, we współpracy z podmiotami praw, 
wprowadzili mechanizm rozpatrywania skarg z myślą o użytkownikach, którzy twierdzą, że 
mają prawo do wykorzystywania utworów objętych ochroną lub że podlegają zwolnieniu 
umożliwiającemu takie wykorzystywanie. Państwa członkowskie zapewniają też 
użytkownikom mechanizm dochodzenia roszczeń.

Aby przy opracowywaniu najlepszych praktyk dotyczących wykonywania umów zapewnione 
było uwzględnianie głosu użytkowników, przedstawiciele użytkowników muszą mieć 
możliwość udziału w dialogu ze wszystkim zainteresowanymi podmiotami.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
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Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

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 
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.

Jeżeli dostawcy usług społeczeństwa 
informacyjnego oferują użytkownikom 
usługę polegającą na przechowywaniu 
treści i zapewnianiu publicznego dostępu 
do treści oraz jeżeli działania takie 
stanowią czynność publicznego 
udostępniania i nie mają charakteru 
wyłącznie technicznego, automatycznego i 
pasywnego, powinni być zobowiązani do 
zawierania umów licencyjnych z 
podmiotami praw w odniesieniu do 
utworów lub innych przedmiotów 
chronionych prawem autorskim, chyba że 
kwalifikują się do zwolnień od 
odpowiedzialności, o których mowa w 
dyrektywie 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).

Poprawka 2

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 

skreśla się
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zoptymalizowanie sposobu prezentacji 
zamieszczonych utworów lub innych 
przedmiotów objętych ochroną lub przez 
ich promowanie, bez względu na rodzaj 
środków wykorzystanych do tego celu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby kwalifikować się do zwolnienia od 
odpowiedzialności przewidzianego w art. 
14 dyrektywy 2000/31/WE, dostawcy usług 
społeczeństwa obywatelskiego są 
obowiązani – po otrzymaniu zgłoszenia 
lub po powzięciu wiedzy, że dany utwór 
chroniony prawem autorskim i prawami 
pokrewnymi jest wykorzystywany w 
sposób niedozwolony – podjąć 
niezwłoczne działania mające na celu 
usunięcie danej treści lub zawarcie 
umowy licencyjnej z właściwymi 
podmiotami praw na uczciwych i 
rozsądnych warunkach. Aby zapobiegać 
nieodpowiedniemu wykorzystywaniu oraz 
nadużywaniu zgłoszeń i ograniczeń, a 
także zapobiegać stosowaniu wyjątków od 
prawa autorskiego, jak również aby 
chronić wolność informacji i wypowiedzi, 
należy zapewnić użytkownikom usług 
społeczeństwa informacyjnego dostęp do 
skutecznych mechanizmów 
umożliwiających dochodzenie roszczeń i 
składanie skarg. 

Uzasadnienie

Celem tego dodanego fragmentu jest jasne, pozytywne określenie tego, jakie środki powinni 
przyjąć dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego 
naruszenia praw autorskich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 38 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić funkcjonowanie każdej 
umowy licencyjnej, dostawcy usług 
społeczeństwa informacyjnego
polegających na przechowywaniu i 
zapewnianiu publicznego dostępu do 
dużej liczby utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną 
zamieszczanych przez użytkowników
powinni przyjąć odpowiednie i 
proporcjonalne środki zapewniające 
ochronę utworów lub innych przedmiotów 
objętych ochroną, takie jak stosowanie 
skutecznych technologii. Obowiązek ten 
powinien mieć także zastosowanie w 
przypadku, gdy dostawcy usług 
społeczeństwa informacyjnego kwalifikują 
się do zwolnienia od odpowiedzialności 
przewidzianego w art. 14 dyrektywy 
2000/31/WE.

Aby zapewnić funkcjonowanie każdej 
umowy licencyjnej, dostawcy usług 
społeczeństwa informacyjnego, którzy 
aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w 
umożliwianiu użytkownikom 
zamieszczania i udostępniania utworów 
oraz ich popularyzowania wśród 
odbiorców, powinni przyjąć odpowiednie i 
proporcjonalne środki zapewniające 
ochronę utworów lub innych przedmiotów 
objętych ochroną. Takie środki powinny 
być zgodne z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej i nie powinny nakładać 
na dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego ogólnego obowiązku 
monitorowania informacji 
przekazywanych lub przechowywanych 
przez nich zgodnie z art. 15 dyrektywy 
2000/31/WE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla wdrożenia takich środków zasadnicze 
znaczenie ma współpraca między 
dostawcami usług społeczeństwa 
informacyjnego. Podmioty praw powinny 
dokładnie wskazywać dostawcom usług 
społeczeństwa informacyjnego utwory lub 
inne przedmioty objęte ochroną, co do 
których twierdzą, iż posiadają prawa 
autorskie. Podmioty praw powinny 
zachowywać odpowiedzialność za 
roszczenia strony trzecich związane z 
wykorzystaniem utworów, które strony te 
uznałyby za własne, w ramach 
wykonywania wszelkich umów zawartych 
z dostawcami usług społeczeństwa 
informacyjnego.
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Poprawka 6

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.

skreśla się

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł IV – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niektóre sposoby korzystania z treści 
chronionych przez serwisy internetowe

Niektóre sposoby korzystania z 
chronionych treści internetowych
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korzystanie z treści chronionych przez 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu i zapewnianiu 
publicznego dostępu do dużej liczby 
utworów i innych przedmiotów objętych 
ochroną zamieszczanych przez 
użytkowników

Korzystanie z treści chronionych przez 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego polegających na 
przechowywaniu i zapewnianiu 
publicznego dostępu do utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną

Poprawka 9

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 

1. Jeżeli dostawcy usług 
społeczeństwa informacyjnego oferują 
użytkownikom usługi przechowania treści
i zapewniają publiczny dostęp do treści i 
jeżeli taka działalność nie kwalifikuje się 
do zwolnienia od odpowiedzialności 
przewidzianego w dyrektywie 
2000/31/WE, przyjmują oni odpowiednie i 
proporcjonalne środki w celu zapewnienia 
funkcjonowania umów licencyjnych 
zawieranych z podmiotami praw.
Wykonywanie takich umów powinno 
przebiegać z poszanowaniem 
podstawowych praw użytkowników i nie 
powinno nakładać na dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego obowiązku 
monitorowania przekazywanych lub 
przechowywanych przez nich informacji 
zgodnie z art. 15 dyrektywy 2000/31/WE.
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przedmiotów objętych ochroną oraz 
korzystania z nich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dla zapewnienia funkcjonowania 
umów licencyjnych zgodnie z ust. 1 
dostawcy usług społeczeństwa 
informacyjnego i podmioty praw 
współpracują ze sobą. Podmioty praw 
wskazują dostawcom usług społeczeństwa 
informacyjnego należycie zidentyfikowane 
utwory lub inne przedmioty objęte 
ochroną, do których przysługują im prawa 
autorskie. Dostawcy usług społeczeństwa 
informacyjnego powiadamiają podmioty 
praw o zastosowanych środkach i 
prawidłowości ich funkcjonowania, a 
także – w stosownych przypadkach –
okresowo przedstawiają sprawozdanie na 
temat korzystania z utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną.

Poprawka 11

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.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie przez dostawców usług, o 
których mowa w ust. 1 – we współpracy z 
podmiotami praw – mechanizmów 
składania skarg i dochodzenia roszczeń, 
które są dostępne dla użytkowników w 
przypadku sporów dotyczących 
wykonywania umów licencyjnych, o 
których mowa w ust. 1.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają, 
by użytkownicy mieli dostęp do sądu lub 
innego właściwego organu w celu 
dochodzenia ich praw użytkowania na 
mocy wyjątku lub ograniczenia, a także 
możliwość odwołania się od wszelkich 
środków ograniczających uzgodnionych 
na podstawie ust. 3.

Poprawka 13

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, o których 
mowa w ust. 1, przedstawicielami 
użytkowników i podmiotami praw poprzez 
dialog zainteresowanych stron w celu 
określenia najlepszych praktyk w zakresie 
stosowania ust. 1. Przyjęte środki są 
odpowiednie i proporcjonalne oraz 
uwzględniają m.in. charakter usług, 
dostępność technologii i ich skuteczność w 
świetle rozwoju technologii.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zamieszczanie hiperłączy do treści, 
które są już publicznie dostępne, nie 
stanowi publicznego udostępniania źródła 
danej treści, jeżeli hiperłącze zawiera 
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wyłącznie informacje potrzebne do 
znalezienia treści źródła lub uzyskania do 
niej dostępu.
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