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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Traktat z Marrakeszu nakłada na strony obowiązek określenia wyjątków i ograniczeń prawa 

autorskiego i praw pokrewnych na potrzeby osób niewidomych, słabowidzących i osób z 

niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz umożliwia 

transgraniczną wymianę kopii książek w specjalnych formatach, w tym książek mówionych, 

oraz innych materiałów drukowanych między państwami będącymi stronami traktatu. 

Komisja Petycji z dużym zadowoleniem przyjmuje proponowane rozporządzenie. Komisja 

Petycji aktywnie pracuje nad dossier związanymi z dostępem osób niewidomych i 

słabowidzących do opublikowanych utworów, odkąd w 2011 r. otrzymała dwie petycje1 

wzywające do przyjęcia wiążącego traktatu w tej sprawie. Komisja Petycji z zadowoleniem 

przyjęła przyjęcie traktatu z Marrakeszu w 2013 r. i jego wejście w życie we wrześniu 2016 r. 

Należy jednak podjąć dalsze działania, aby zadbać o to, by Unia Europejska niezwłocznie 

wypełniła swoje zobowiązania międzynarodowe wynikające z traktatu z Marrakeszu i z 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, mając na uwadze, 

jak znaczny wpływ na zainteresowane strony na całym świecie ma wdrożenie tego traktatu, w 

szczególności na szczeblu unijnym.  

Jak stwierdzono w badaniu2 zleconym przez Departament Tematyczny C na wniosek Komisji 

Petycji, które jest poświęcone traktatowi z Marrakeszu i którego wyniki zaprezentowano w 

dniu 9 listopada 2016 r. podczas warsztatów Komisji Petycji na temat niepełnosprawności, 

traktat z Marrakeszu to wyraz triumfu społecznego modelu niepełnosprawności i odpowiednie 

międzynarodowe rozwiązanie problemu niedostatku książek na świecie. Należy zatem podjąć 

wszelkie konieczne działania, aby zapewnić szybkie i właściwe wdrożenie tego traktatu. 

Ponadto Komisja Petycji wezwała3 do przyspieszenia procesu ratyfikacji traktatu z Marrakeszu, 

bez uzależniania jej od rewizji ram prawnych UE. 

Celem niniejszego projektu opinii jest harmonizacja zastosowanej w rozporządzeniu 

terminologii z zamiarem odzwierciedlenia w pełni postanowień traktatu z Marrakeszu i 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Umożliwia on rozszerzenie wykazu 

beneficjentów i aktualizuje proponowane rozporządzenie zgodnie z ramami prawnymi 

całościowego systemu ochrony danych osobowych na szczeblu unijnym. A co najważniejsze, 

w niniejszym projekcie opinii zaproponowano ustanowienie w państwach członkowskich 

mechanizmu składania skarg lub dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy beneficjentom 

uniemożliwia się skorzystanie z dozwolonych wyjątków.  

  

                                                 
1 Petycja nr 0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Zjednoczone Królestwo), w imieniu Europejskiej Unii 

Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób 

niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych oraz 

petycja nr 964/2011, którą złożył Michael Kalmar (Austria), w imieniu Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, w 

sprawie dostępu do książek dla niewidomych, osób z dysleksją bądź z inną niepełnosprawnością. 
2 PE 571.387. 
3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ratyfikacji Traktatu z Marrakeszu (w 

oparciu o otrzymane petycje, w szczególności petycję nr 924/2011) (2016/2542(RSP)). 
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POPRAWKI 

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Osoby niewidome, słabowidzące i 

osoby z niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 

drukiem nadal napotykają liczne bariery w 

dostępie do książek i innych materiałów 

drukowanych. Potrzebę zwiększenia liczby 

utworów i innych chronionych 

przedmiotów praw autorskich w formatach 

umożliwiających dostęp osobom 

niepełnosprawnym oraz poprawy obiegu i 

rozpowszechniania uznano na szczeblu 

międzynarodowym. Traktat z Marrakeszu 

o ułatwieniu dostępu do opublikowanych 

utworów osobom niewidomym, 

słabowidzącym i osobom z 

niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 

drukiem („traktat”) został w imieniu Unii 

podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r.12. 

Zobowiązuje on umawiające się strony do 

zapewnienia wyjątków i ograniczeń 

względem wyłącznych praw podmiotów 

praw autorskich i praw pokrewnych w celu 

tworzenia i rozpowszechniania kopii 

niektórych utworów i innych przedmiotów 

objętych ochroną w formatach 

umożliwiających dostęp osobom 

niepełnosprawnym, a także do 

umożliwienia transgranicznej wymiany 

takich kopii. Beneficjentami traktatu z 

Marrakeszu są osoby niewidome, 

słabowidzące lub osoby z ograniczoną 

zdolnością postrzegania lub czytania, w 

tym także z dysleksją, które to 

niepełnosprawności uniemożliwiają im 

(1) Osoby niewidome, słabowidzące i 

osoby z niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 

drukiem nadal napotykają liczne bariery w 

dostępie do książek i innych materiałów 

drukowanych. Potrzebę pełnego 

udostępnienia tym osobom o wiele 

większej liczby utworów i innych 

chronionych przedmiotów praw autorskich 

w formatach umożliwiających dostęp 

osobom niepełnosprawnym oraz znaczącej 

poprawy ich obiegu i rozpowszechniania 

uznano na szczeblu międzynarodowym. 

Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu 

do opublikowanych utworów osobom 

niewidomym, słabowidzącym i osobom z 

niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 

drukiem („traktat”) został – po przyjęciu 

go w 2013 r. przez Światową Organizację 

Własności Intelektualnej – w imieniu Unii 

podpisany w dniu 30 kwietnia 2014 r.12. 

Zobowiązuje on umawiające się strony do 

zapewnienia wyjątków i ograniczeń 

względem wyłącznych praw podmiotów 

praw autorskich i praw pokrewnych w celu 

tworzenia i rozpowszechniania kopii 

niektórych utworów i innych przedmiotów 

objętych ochroną w formatach 

umożliwiających dostęp osobom 

niepełnosprawnym, a także do 

umożliwienia transgranicznej wymiany 

takich kopii. Beneficjentami traktatu z 

Marrakeszu są osoby niewidome, 

słabowidzące lub osoby z ograniczoną 
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czytanie dzieł drukowanych w takim 

samym stopniu jak czynią to osoby bez 

niepełnosprawności; bądź też osoby, które 

te nie są w stanie trzymać książki bądź 

posługiwać się nią lub też skupić wzroku 

bądź poruszać oczami w stopniu 

umożliwiającym czytanie w normalnych 

okolicznościach z powodu 

niepełnosprawności fizycznej. 

zdolnością postrzegania lub czytania, w 

tym także z dysleksją, które to 

niepełnosprawności uniemożliwiają im 

czytanie dzieł drukowanych w takim 

samym stopniu, jak czynią to osoby bez 

niepełnosprawności, bądź też osoby, które 

nie są w stanie trzymać książki bądź 

posługiwać się nią lub też skupić wzroku 

bądź poruszać oczami w stopniu 

umożliwiającym czytanie w normalnych 

okolicznościach z powodu 

niepełnosprawności fizycznej. 

__________________ __________________ 

12 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 

kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w 

imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z 

Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do 

opublikowanych utworów osobom 

niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym 

na inne zaburzenia odczytu druku, (Dz.U. 

L 115 z 17.4.2014, s. 1). 

12 Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 

kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w 

imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z 

Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do 

opublikowanych utworów osobom 

niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym 

na inne zaburzenia odczytu druku, (Dz.U. 

L 115 z 17.4.2014, s. 1). 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Celem dyrektywy [...] jest 

wypełnienie przez Unię zobowiązań na 

mocy traktatu z Marrakeszu w sposób 

zharmonizowany, aby zwiększyć 

dostępność kopii utworów w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym oraz poprawić obrót 

tymi kopiami na rynku wewnętrznym. 

Dyrektywa zobowiązuje państwa 

członkowskie do wprowadzenia 

bezwzględnie obowiązującego wyjątku w 

odniesieniu do niektórych praw podmiotów 

prawa autorskiego, które to prawa są 

zharmonizowane przez prawo unijne. 

Celem niniejszego rozporządzenia jest 

wypełnienie zobowiązań traktatu z 

Marrakeszu w odniesieniu do wywozu i 

przywozu kopii utworów w formacie 

(2) Celem dyrektywy [...] jest 

wypełnienie przez Unię zobowiązań na 

mocy traktatu z Marrakeszu w sposób 

zharmonizowany, aby zwiększyć 

dostępność kopii utworów w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym we wszystkich 

państwach członkowskich UE oraz 

poprawić obrót tymi kopiami na rynku 

wewnętrznym. Dyrektywa zobowiązuje 

państwa członkowskie do wprowadzenia 

bezwzględnie obowiązującego wyjątku w 

odniesieniu do niektórych praw podmiotów 

prawa autorskiego, które to prawa są 

zharmonizowane przez prawo unijne. 

Celem niniejszego rozporządzenia jest 

wypełnienie zobowiązań traktatu z 

Marrakeszu w odniesieniu do wywozu i 
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umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym między Unią i 

państwami trzecimi będącymi stronami 

traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla 

beneficjentów, oraz określenie warunków 

takiego wywozu i przywozu. Takie 

działania można podjąć wyłącznie na 

szczeblu unijnym, gdyż wymiana kopii 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną w formacie umożliwiającym 

dostęp osobom niepełnosprawnym dotyczy 

handlowych aspektów własności 

intelektualnej. Rozporządzenie jest zatem 

jedynym właściwym instrumentem. 

przywozu kopii utworów w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym między Unią i 

państwami trzecimi będącymi stronami 

traktatu z Marrakeszu, z korzyścią dla 

beneficjentów, oraz określenie warunków 

takiego wywozu i przywozu. Takie 

działania można podjąć wyłącznie na 

szczeblu unijnym, gdyż wymiana kopii 

utworów i innych przedmiotów objętych 

ochroną w formacie umożliwiającym 

dostęp osobom niepełnosprawnym dotyczy 

handlowych aspektów własności 

intelektualnej. Rozporządzenie jest zatem 

jedynym właściwym instrumentem. 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Rozporządzenie zapewnia zatem, 

by kopie książek, czasopism, gazet, 

magazynów oraz innych tekstów pisanych, 

partytur muzycznych i innych materiałów 

drukowanych, które zostały sporządzone w 

dowolnym państwie członkowskim 

zgodnie z krajowymi przepisami 

przyjętymi na mocy dyrektywy [...], mogły 

być wywożone do państw trzecich, które są 

stronami traktatu z Marrakeszu. Do 

formatów umożliwiających dostęp należą: 

druk alfabetem Braille’a, duży druk, 

książki mówione i książki elektroniczne 

oraz programy radiowe. 

Rozpowszechnianiem, podawaniem do 

publicznej wiadomości i udostępnianiem 

kopii utworów w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym z 

niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 

drukiem lub upoważnionym podmiotom w 

państwie trzecim powinny zajmować się 

wyłącznie w celach niezarobkowych 

upoważnione podmioty mające siedzibę w 

(3) Rozporządzenie zapewnia zatem, 

by kopie książek, czasopism, gazet, 

magazynów oraz innych tekstów pisanych, 

partytur muzycznych i innych materiałów 

drukowanych, które zostały sporządzone w 

dowolnym państwie członkowskim 

zgodnie z krajowymi przepisami 

przyjętymi na mocy dyrektywy [...], mogły 

być wywożone do państw trzecich, które są 

stronami traktatu z Marrakeszu. Do 

formatów umożliwiających dostęp należą: 

druk alfabetem Braille’a, duży druk, 

książki mówione i książki elektroniczne 

oraz programy radiowe. 

Rozpowszechnianiem, podawaniem do 

publicznej wiadomości i udostępnianiem 

kopii utworów w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niewidomym, słabowidzącym lub osobom 
z niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 

drukiem lub upoważnionym podmiotom w 

państwie trzecim powinny zajmować się 

wyłącznie w celach niezarobkowych 

upoważnione podmioty mające siedzibę w 
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Unii. Unii. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Niniejsze rozporządzenie powinno 

również umożliwiać beneficjentom w Unii 

oraz upoważnionym podmiotom mającym 

siedzibę w Unii przywóz z kraju trzeciego 

kopii utworów w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym oraz dostęp do nich, 

zgodnie z postanowieniami traktatu z 

Marrakeszu, z korzyścią dla osób z 

niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 

drukiem. Powinna istnieć możliwość 

wprowadzania do obiegu na rynku 

wewnętrznym tych kopii utworów w 

formacie umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym na takich samych 

warunkach jak w przypadku kopii utworów 

w formacie umożliwiającym dostęp 

osobom niepełnosprawnym sporządzonych 

w Unii zgodnie z dyrektywą [...]. 

(4) Niniejsze rozporządzenie powinno 

również umożliwiać beneficjentom w Unii 

oraz upoważnionym podmiotom mającym 

siedzibę w Unii przywóz z kraju trzeciego 

kopii utworów w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym oraz dostęp do nich, 

zgodnie z postanowieniami traktatu z 

Marrakeszu, z korzyścią dla osób 

niewidomych, słabowidzących lub osób z 

niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznawanie się z 

drukiem. Powinna istnieć możliwość 

wprowadzania do obiegu na rynku 

wewnętrznym tych kopii utworów w 

formacie umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym na takich samych 

warunkach jak w przypadku kopii utworów 

w formacie umożliwiającym dostęp 

osobom niepełnosprawnym sporządzonych 

w Unii zgodnie z dyrektywą [...]. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 5 a (nowy)

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Wytyczne rządowe lub wzorcowe 

praktyki dotyczące zapewniania kopii w 

formatach umożliwiających dostęp 

beneficjentom zgodnie z warunkami 

traktatu należy opracować w 

porozumieniu z grupami reprezentującymi 

upoważnione podmioty, takimi jak 

stowarzyszenia i konsorcja biblioteczne, 

oraz innymi upoważnionymi podmiotami 
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wytwarzającymi kopie utworów w 

formacie umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym, a także z podmiotami 

praw. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Wszelkie przetwarzanie danych 

osobowych w ramach niniejszego 

rozporządzenia powinno odbywać się z 

poszanowaniem praw podstawowych, w 

tym prawa do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego oraz prawa do 

ochrony danych osobowych zgodnie z art. 

7 i 8 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, oraz musi być zgodne z 

dyrektywą 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady13, która reguluje 

przetwarzanie danych osobowych, 

wykonywane przez upoważnione podmioty 

w ramach niniejszego rozporządzenia i pod 

nadzorem właściwych organów państw 

członkowskich, w szczególności 

niezależnych organów publicznych 

wyznaczonych przez państwa 

członkowskie. 

(6) Wszelkie przetwarzanie danych 

osobowych w ramach niniejszego 

rozporządzenia powinno odbywać się z 

poszanowaniem praw podstawowych, w 

tym prawa do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego oraz prawa do 

ochrony danych osobowych zgodnie z art. 

7 i 8 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, oraz musi być zgodne z 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady 95/46/WE13 i z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/67913a, które regulują przetwarzanie 

danych osobowych, wykonywane przez 

upoważnione podmioty w ramach 

niniejszego rozporządzenia i pod nadzorem 

właściwych organów państw 

członkowskich, w szczególności 

niezależnych organów publicznych 

wyznaczonych przez państwa 

członkowskie. 

__________________ __________________ 

13 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 24 

października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 

23.11.1995, s. 31). 

13 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 24 

października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 

23.11.1995, s. 31). 

 13a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 



 

AD\1115163PL.docx 9/14 PE595.392v02-00 

 PL 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1). 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Karta praw podstawowych Unii 

Europejskiej zakazuje wszelkiej 

dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze 

względu na niepełnosprawność, i stanowi, 

że Unia uznaje i szanuje prawo osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze 

środków mających zapewnić im 

samodzielność, integrację społeczną i 

zawodową oraz udział w życiu 

społeczności. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Konwencja o prawach osób 

niepełnosprawnych, której stroną jest UE, 

zapewnia osobom niepełnosprawnym 

prawo dostępu do informacji i prawo do 

udziału w życiu kulturalnym, 

gospodarczym i społecznym, na równych 

zasadach z innymi osobami. Konwencja 

zobowiązuje strony do podejmowania 

wszelkich odpowiednich kroków, zgodnie 

z prawem międzynarodowym, aby przepisy 

chroniące prawa własności intelektualnej 

nie stanowiły nieuzasadnionej i 

dyskryminującej przeszkody w dostępie 

osób niepełnosprawnych do materiałów 

kulturalnych. 

(7) Konwencja o prawach osób 

niepełnosprawnych, której stroną jest UE i 

która jest wiążąca dla państw 

członkowskich UE, zapewnia osobom 

niepełnosprawnym prawo dostępu do 

informacji i prawo do udziału w życiu 

kulturalnym, gospodarczym i społecznym, 

na równych zasadach z innymi osobami. 

Konwencja zobowiązuje strony do 

podejmowania wszelkich odpowiednich 

kroków, zgodnie z prawem 

międzynarodowym, aby przepisy chroniące 

prawa własności intelektualnej nie 

stanowiły nieuzasadnionej i 

dyskryminującej przeszkody w dostępie 

osób niepełnosprawnych do materiałów 

kulturalnych. 



 

PE595.392v02-00 10/14 AD\1115163PL.docx 

PL 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych ani zasad 

uznanych w Karcie praw podstawowych 

Unii Europejskiej. Przepisy niniejszego 

rozporządzenia należy interpretować i 

stosować zgodnie z tymi prawami i 

zasadami. 

(8) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami uznanymi w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz w 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

prawach osób niepełnosprawnych. 

Przepisy niniejszego rozporządzenia należy 

interpretować i stosować zgodnie z tymi 

prawami i zasadami. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) niezależnie od jakichkolwiek 

innych niepełnosprawności. 

Uzasadnienie 

Traktat z Marrakeszu umożliwia rozszerzenie wykazu beneficjentów, uniezależniając je od 

jakichkolwiek innych niepełnosprawności. Również w motywie 16 i w art. 7 proponowanej 

dyrektywy wspomniano o ewentualności późniejszego uwzględnienia innych 

niepełnosprawności w obrębie rynku wewnętrznego. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3) „kopia utworu w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym” to kopia utworu lub 

innego przedmiotu objętego ochroną w 

3) „kopia utworu w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym” to kopia utworu lub 

innego przedmiotu objętego ochroną w 
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inny sposób lub w innej formie, która 

zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu 

lub innego przedmiotu objętego ochroną, w 

tym umożliwiająca danej osobie dostęp 

równie skuteczny i wygodny jak ten, z 

którego korzystają osoby bez 

niepełnosprawności wzroku lub 

którejkolwiek z niepełnosprawności, o 

których mowa w ust. 2; 

inny sposób lub w innej formie, która 

zapewnia beneficjentowi dostęp do utworu 

lub innego przedmiotu objętego ochroną, w 

tym umożliwiająca danej osobie dostęp 

równie skuteczny i wygodny jak ten, z 

którego korzystają osoby bez 

którejkolwiek z niepełnosprawności, o 

których mowa w ust. 2; 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) „upoważniony podmiot” oznacza 

organizację prowadzącą na zasadzie 

niedochodowej jako główną działalność 

lub jedno ze swoich głównych działań bądź 

zadań leżących w interesie publicznym 

działalność na rzecz beneficjentów w 

zakresie edukacji, szkoleń, czytania 

adaptacyjnego lub dostępu do informacji. 

4) „upoważniony podmiot” oznacza 

organizację uznaną przez rząd za 

organizację prowadzącą na zasadzie 

niedochodowej jako główną działalność 

lub jedno ze swoich głównych działań bądź 

zadań leżących w interesie publicznym 

działalność na rzecz beneficjentów w 

zakresie edukacji, szkoleń, czytania 

adaptacyjnego lub dostępu do informacji, 

bądź organizację upoważnioną przez rząd 

do prowadzenia takiej działalności. 

Uzasadnienie 

Definicja „upoważnionego podmiotu” zawarta w art. 2 traktatu z Marrakeszu odnosi się do 

podmiotów upoważnionych lub uznanych przez rządy. Dodanie tego zapisu ułatwi 

wskazywanie upoważnionych podmiotów i nadzór nad nimi. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 4a 

 Państwa członkowskie zapewniają 

ustanowienie mechanizmów składania 

skarg i dochodzenia roszczeń oraz ich 

dostępność dla użytkowników w 
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przypadku sporów dotyczących stosowania 

środków, o których mowa w art. 3 i 4. 

Uzasadnienie 

W proponowanym rozporządzeniu nie uwzględniono mechanizmów składania skarg lub 

dochodzenia roszczeń, które powinny zostać ustanowione w państwach członkowskich do 

wykorzystania w przypadkach, gdy beneficjentom uniemożliwia się skorzystanie z 

dozwolonego wyjątku. Ustanowienie takiego mechanizmu jest bardzo zasadne w kontekście 

zagwarantowania skutecznego stosowania przepisów rozporządzenia. Zachodzi tu zgodność z 

postanowieniami art. 10 ust. 1 traktatu z Marrakeszu, w którym zobowiązuje się umawiające 

się strony do przyjęcia wszelkich „środków” koniecznych do zapewnienia skutecznego 

stosowania traktatu. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Upoważniony podmiot mający 

siedzibę w państwie członkowskim, 

wykonujący czynności, o których mowa w 

art. 3 i 4: 

1. Upoważniony podmiot mający 

siedzibę w państwie członkowskim, 

wykonujący czynności, o których mowa w 

art. 3 i 4, wprowadza i stosuje własne 

praktyki, zgodnie z którymi: 

Poprawka   15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie zobowiązują się 

wspierać swoje upoważnione podmioty w 

udostępnianiu informacji dotyczących ich 

działań prowadzonych zgodnie z art. 3 i 4, 

zarówno w drodze wymiany informacji 

między upoważnionymi podmiotami, jak i 

poprzez udostępnianie informacji o ich 

polityce i praktykach – także tych 

związanych z transgraniczną wymianą 

kopii utworów w formacie 

umożliwiającym dostęp osobom 

niepełnosprawnym – odpowiednio 

zainteresowanym stronom oraz ogółowi 

społeczeństwa. 
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Poprawka   16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przetwarzanie danych osobowych 

prowadzone w ramach niniejszego 

rozporządzenia musi być zgodne z 

przepisami dyrektywy 95/46/WE. 

Przetwarzanie danych osobowych 

prowadzone w ramach niniejszego 

rozporządzenia odbywa się zgodnie z 

dyrektywą 95/46/WE, dyrektywą 

2002/58/WE oraz rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/6791a. 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1). 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie wcześniej niż [pięć lat od daty 

rozpoczęcia stosowania] Komisja 

przeprowadzi ocenę niniejszego 

rozporządzenia i przedstawi główne 

wnioski Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych 

przypadkach wraz z wnioskami 

dotyczącymi zmiany rozporządzenia. 

Nie później niż [trzy lata od daty 

rozpoczęcia stosowania] Komisja 

przeprowadzi ocenę niniejszego 

rozporządzenia i przedstawi główne 

wnioski Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi 

Ekonomiczno-Społecznemu, w stosownych 

przypadkach wraz z wnioskami 

dotyczącymi zmiany rozporządzenia. 
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