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Poprawka 38
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy
publiczni przeprowadzają masową 
digitalizację swoich zbiorów lub archiwów 
w celu utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Biblioteki, muzea, archiwa, 
placówki oświatowe, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawcy publiczni w państwach 
członkowskich współuczestniczą 
w ochronie i rozpowszechnianiu 
europejskiego dorobku kulturowego, co 
również jest istotne do celów tworzenia 
europejskich bibliotek cyfrowych, takich 
jak Europeana. Technologie masowej 
digitalizacji materiałów drukowanych oraz 
technologie wyszukiwania i indeksowania 
zwiększają naukową wartość zbiorów 
bibliotecznych.

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy, ale 
również zbiory prywatne przeprowadzają 
masową digitalizację swoich zbiorów lub 
archiwów w celu utworzenia europejskich 
bibliotek cyfrowych. Współuczestniczą oni
w ochronie i rozpowszechnianiu 
europejskiego dorobku kulturowego, co 
również jest istotne do celów tworzenia 
europejskich bibliotek cyfrowych, takich 
jak Europeana. Technologie masowej 
digitalizacji materiałów drukowanych oraz 
technologie wyszukiwania i indeksowania 
zwiększają naukową wartość zbiorów 
bibliotecznych.

Or. de

Poprawka 39
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy 
publiczni przeprowadzają masową 
digitalizację swoich zbiorów lub archiwów 

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy 
publiczni w państwach członkowskich
przeprowadzają masową digitalizację 



PE472.126v01-00 4/97 AM\876815PL.doc

PL

w celu utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Biblioteki, muzea, archiwa, 
placówki oświatowe, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawcy publiczni w państwach 
członkowskich współuczestniczą w 
ochronie i rozpowszechnianiu 
europejskiego dorobku kulturowego, co 
również jest istotne do celów tworzenia 
europejskich bibliotek cyfrowych, takich 
jak Europeana. Technologie masowej 
digitalizacji materiałów drukowanych oraz 
technologie wyszukiwania i indeksowania 
zwiększają naukową wartość zbiorów 
bibliotecznych.

swoich zbiorów lub archiwów w celu 
utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Współuczestniczą także w 
ochronie i rozpowszechnianiu 
europejskiego dorobku kulturowego, co 
również jest istotne do celów tworzenia 
europejskich bibliotek cyfrowych, takich 
jak Europeana. Technologie masowej 
digitalizacji materiałów drukowanych oraz 
technologie wyszukiwania i indeksowania 
zwiększają naukową wartość zbiorów 
bibliotecznych.

Or. es

Poprawka 40
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy 
publiczni przeprowadzają masową 
digitalizację swoich zbiorów lub archiwów 
w celu utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Biblioteki, muzea, archiwa, 
placówki oświatowe, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawcy publiczni w państwach 
członkowskich współuczestniczą w 
ochronie i rozpowszechnianiu
europejskiego dorobku kulturowego, co 
również jest istotne do celów tworzenia 
europejskich bibliotek cyfrowych, takich 
jak Europeana. Technologie masowej 
digitalizacji materiałów drukowanych oraz 
technologie wyszukiwania i indeksowania 
zwiększają naukową wartość zbiorów 

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy 
publiczni przeprowadzają masową 
digitalizację swoich zbiorów lub archiwów 
w celu utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Biblioteki, muzea, archiwa, 
placówki oświatowe, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawcy publiczni w państwach 
członkowskich zapewniają obywatelom 
dostęp do bogatego i różnorodnego
europejskiego dorobku kulturowego oraz 
przyczyniają się do jego rozwoju, co 
również jest istotne do celów tworzenia 
europejskich bibliotek cyfrowych, takich 
jak Europeana. Technologie masowej 
digitalizacji materiałów drukowanych oraz 
technologie wyszukiwania i indeksowania 
zwiększają naukową wartość zbiorów 
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bibliotecznych. bibliotecznych.

Or. lt

Poprawka 41
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy 
publiczni przeprowadzają masową 
digitalizację swoich zbiorów lub archiwów 
w celu utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Biblioteki, muzea, archiwa, 
placówki oświatowe, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawcy publiczni w państwach 
członkowskich współuczestniczą w 
ochronie i rozpowszechnianiu 
europejskiego dorobku kulturowego, co 
również jest istotne do celów tworzenia 
europejskich bibliotek cyfrowych, takich 
jak Europeana. Technologie masowej 
digitalizacji materiałów drukowanych oraz 
technologie wyszukiwania i indeksowania 
zwiększają naukową wartość zbiorów 
bibliotecznych.

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe, nadawcy publiczni 
oraz inne organizacje kulturalne 
przeprowadzają masową digitalizację 
swoich zbiorów lub archiwów w celu 
utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Biblioteki, muzea, archiwa, 
placówki oświatowe, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe,
nadawcy publiczni oraz inne organizacje 
kulturalne w państwach członkowskich 
współuczestniczą w ochronie i 
rozpowszechnianiu europejskiego dorobku 
kulturowego, co również jest istotne do 
celów tworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych, takich jak Europeana.
Technologie masowej digitalizacji 
materiałów drukowanych oraz technologie 
wyszukiwania i indeksowania zwiększają 
naukową wartość zbiorów bibliotecznych.

Or. en

Poprawka 42
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły



PE472.126v01-00 6/97 AM\876815PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy 
publiczni przeprowadzają masową 
digitalizację swoich zbiorów lub archiwów 
w celu utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Biblioteki, muzea, archiwa, 
placówki oświatowe, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawcy publiczni w państwach 
członkowskich współuczestniczą w 
ochronie i rozpowszechnianiu 
europejskiego dorobku kulturowego, co 
również jest istotne do celów tworzenia 
europejskich bibliotek cyfrowych, takich 
jak Europeana.

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy 
publiczni przeprowadzają masową 
digitalizację swoich zbiorów lub archiwów 
w celu utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Biblioteki, muzea, rejestry 
dokumentów, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy 
publiczni w państwach członkowskich 
współuczestniczą w ochronie i 
rozpowszechnianiu europejskiego dorobku 
kulturowego, co również jest istotne do 
celów tworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych, takich jak Europeana.

Or. hu

Poprawka 43
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczność wspierania swobodnego 
obiegu wiedzy i innowacji na rynku 
wewnętrznym stanowi ważny element 
strategii „Europa 2020”, przedstawionej w 
komunikacie Komisji „Europa 2020:
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” i obejmującej 
jako jedną z inicjatyw przewodnich 
realizację Europejskiej agendy cyfrowej.

(2) Konieczność wspierania swobodnego 
obiegu wiedzy i innowacji na rynku 
wewnętrznym stanowi ważny element 
strategii „Europa 2020”, przedstawionej w 
komunikacie Komisji „Europa 2020:
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” i obejmującej 
jako jedną z inicjatyw przewodnich 
realizację Europejskiej agendy cyfrowej.
Cele strategii „Europa 2020” można 
osiągnąć wyłącznie pod warunkiem 
utworzenia prawdziwie jednolitego rynku 
własności intelektualnej.

Or. lt
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Poprawka 44
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów, których 
autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są 
znani, których odnalezienie jest 
niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, 
jest jednym z kluczowych działań 
przewidzianych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej, przedstawionej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”.

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów, w przypadku 
których podmiot lub podmioty praw 
autorskich nie są znane, lub nawet jeśli są 
znane, których odnalezienie jest 
niemożliwe, czyli tzw. utworów 
osieroconych, jest jednym z kluczowych 
działań przewidzianych w Europejskiej 
agendzie cyfrowej, przedstawionej w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów zatytułowanym 
„Europejska agenda cyfrowa”.

Or. fr

Poprawka 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów, których 
autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są 
znani, których odnalezienie jest 
niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, 
jest jednym z kluczowych działań 
przewidzianych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej, przedstawionej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów, których 
podmioty praw autorskich nie są znani, lub 
nawet jeśli są znani, których odnalezienie 
jest niemożliwe, tzw. utworów 
osieroconych, jest jednym z kluczowych 
działań przewidzianych w Europejskiej 
agendzie cyfrowej, przedstawionej w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
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Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”.

Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów zatytułowanym 
„Europejska agenda cyfrowa”.

Or. en

Poprawka 46
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów, których 
autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są 
znani, których odnalezienie jest 
niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, 
jest jednym z kluczowych działań 
przewidzianych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej, przedstawionej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”.

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów, których 
podmioty praw autorskich nie są znani, lub 
nawet jeśli są znani, których odnalezienie 
jest niemożliwe, tzw. utworów 
osieroconych, jest jednym z kluczowych 
działań przewidzianych w Europejskiej 
agendzie cyfrowej, przedstawionej w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów zatytułowanym 
„Europejska agenda cyfrowa”.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z art. 2, w którym użyto terminu „podmiot praw autorskich” 
pojęcie „podmiotu praw autorskich” należy przedkładać nad pojęcie samego „autora”.

Poprawka 47
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów, których 
autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są 
znani, których odnalezienie jest 
niemożliwe, tzw. utworów osieroconych,
jest jednym z kluczowych działań 
przewidzianych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej, przedstawionej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”.

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania tzw. utworów 
osieroconych – utworów, których autorzy 
nie są znani, lub nawet jeśli są znani, 
których odnalezienie jest niemożliwe – jest 
jednym z kluczowych działań 
przewidzianych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej, przedstawionej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”.

Or. es

Poprawka 48
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji 
i rozpowszechniania utworów, których 
autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są 
znani, których odnalezienie jest 
niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, 
jest jednym z kluczowych działań 
przewidzianych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej, przedstawionej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”.

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji 
i rozpowszechniania utworów, których 
autorzy lub posiadacze praw pokrewnych
nie są znani, lub nawet jeśli są znani, 
których odnalezienie jest niemożliwe, tzw. 
utworów osieroconych, jest jednym 
z kluczowych działań przewidzianych 
w Europejskiej agendzie cyfrowej, 
przedstawionej w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Europejska agenda 
cyfrowa”.

Or. de
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Poprawka 49
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów, których 
autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są 
znani, których odnalezienie jest 
niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, 
jest jednym z kluczowych działań 
przewidzianych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej, przedstawionej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”.

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów, których 
autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są 
znani, których odnalezienie jest 
niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, 
jest jednym z kluczowych działań 
przewidzianych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej, przedstawionej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”. Digitalizacja i 
rozpowszechnianie utworów osieroconych 
są szczególnym wyzwaniem kulturowym i 
gospodarczym.

Or. lt

Poprawka 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego 
udostępniania swoich utworów, zgodnie z 
harmonizacją przeprowadzoną na mocy 
dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych 

(4) Ze względu na fakt, iż podmioty praw 
autorskich posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego 
udostępniania swoich utworów, zgodnie z 
harmonizacją przeprowadzoną na mocy 
dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych 
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aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, przed 
przystąpieniem do digitalizacji i 
publicznego udostępnienia danego utworu 
konieczne jest uzyskanie zgody autora.

aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, przed 
przystąpieniem do digitalizacji i 
publicznego udostępnienia danego utworu 
konieczne jest uzyskanie zgody podmiotu 
praw autorskich.

Or. en

Poprawka 51
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego 
udostępniania swoich utworów, zgodnie z 
harmonizacją przeprowadzoną na mocy 
dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, przed 
przystąpieniem do digitalizacji i 
publicznego udostępnienia danego utworu 
konieczne jest uzyskanie zgody autora.

(4) Ze względu na fakt, iż podmioty praw 
autorskich posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego 
udostępniania swoich utworów, zgodnie z
harmonizacją przeprowadzoną na mocy 
dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, przed 
przystąpieniem do digitalizacji i
publicznego udostępnienia danego utworu 
konieczne jest uzyskanie zgody autora.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z art. 2, w którym użyto terminu „podmiot praw autorskich” 
pojęcie „podmiotu praw autorskich” należy przedkładać nad pojęcie samego „autora”.

Poprawka 52
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego 
udostępniania swoich utworów, zgodnie z 
harmonizacją przeprowadzoną na mocy 
dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, przed 
przystąpieniem do digitalizacji i 
publicznego udostępnienia danego utworu 
konieczne jest uzyskanie zgody autora.

(4) Ze względu na fakt, iż podmiot lub 
podmioty praw autorskich posiadają 
wyłączne prawa do zwielokrotniania i 
publicznego udostępniania swoich 
utworów, zgodnie z harmonizacją 
przeprowadzoną na mocy dyrektywy 
2011/29/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw 
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym, przed przystąpieniem do 
digitalizacji i publicznego udostępnienia 
danego utworu konieczne jest uzyskanie 
zgody podmiotu lub podmiotów praw 
autorskich.

Or. fr

Poprawka 53
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy 
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego
udostępniania swoich utworów, zgodnie z 
harmonizacją przeprowadzoną na mocy 
dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, przed 
przystąpieniem do digitalizacji i 
publicznego udostępnienia danego utworu 
konieczne jest uzyskanie zgody autora.

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy 
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego
rozpowszechniania swoich utworów, 
zgodnie z harmonizacją przeprowadzoną 
na mocy dyrektywy 2011/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych aspektów praw autorskich i 
pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym, przed przystąpieniem do 
digitalizacji i publicznego udostępnienia 
danego utworu konieczne jest uzyskanie 
zgody autora.

Or. es
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Poprawka 54
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy 
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego 
udostępniania swoich utworów, zgodnie 
z harmonizacją przeprowadzoną na mocy 
dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych 
w społeczeństwie informacyjnym, przed 
przystąpieniem do digitalizacji 
i publicznego udostępnienia danego utworu 
konieczne jest uzyskanie zgody autora.

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy 
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i rozpowszechniania
swoich utworów, zgodnie z harmonizacją 
przeprowadzoną na mocy dyrektywy 
2011/29/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw 
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym, przed przystąpieniem do 
digitalizacji i publicznego udostępnienia 
danego utworu konieczne jest uzyskanie 
zgody autora.

Or. de

Poprawka 55
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy 
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego
udostępniania swoich utworów, zgodnie 
z harmonizacją przeprowadzoną na mocy 
dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych 
w społeczeństwie informacyjnym, przed 
przystąpieniem do digitalizacji 
i publicznego udostępnienia danego utworu 

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy 
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania, rozpowszechniania
i publicznego udostępniania swoich 
utworów, zgodnie z harmonizacją 
przeprowadzoną na mocy dyrektywy 
2011/29/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw 
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym, przed przystąpieniem do 
digitalizacji i publicznego udostępnienia 
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konieczne jest uzyskanie zgody autora. danego utworu konieczne jest uzyskanie 
zgody autora.

Or. de

Poprawka 56
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W przypadku utworów osieroconych 
uprzednie uzyskanie takiej zgody na 
zwielokrotnianie lub publiczne 
udostępnianie jest niemożliwe.

(5) W przypadku utworów osieroconych 
uprzednie uzyskanie takiej zgody jest 
niemożliwe.

Or. de

Poprawka 57
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W przypadku utworów osieroconych 
uprzednie uzyskanie takiej zgody na 
zwielokrotnianie lub publiczne 
udostępnianie jest niemożliwe.

(5) W przypadku utworów osieroconych 
uprzednie uzyskanie takiej zgody na 
zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie
jest niemożliwe.

Or. de

Poprawka 58
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły



AM\876815PL.doc 15/97 PE472.126v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W przypadku utworów osieroconych 
uprzednie uzyskanie takiej zgody na 
zwielokrotnianie lub publiczne
udostępnianie jest niemożliwe.

(5) W przypadku utworów osieroconych 
uprzednie uzyskanie takiej zgody na 
zwielokrotnianie lub publiczne
rozpowszechnianie jest niemożliwe

Or. es

Poprawka 59
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W przypadku utworów osieroconych 
uprzednie uzyskanie takiej zgody na 
zwielokrotnianie lub publiczne 
udostępnianie jest niemożliwe.

(5) W przypadku utworów osieroconych 
uprzednie uzyskanie takiej zgody autora 
na zwielokrotnianie lub publiczne 
udostępnianie jest niemożliwe.

Or. hu

Poprawka 60
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Różne podejścia państw członkowskich 
w zakresie uznawania statusu utworów 
osieroconych mogą stwarzać przeszkody w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz 
w wykorzystywaniu utworów osieroconych 
i w uzyskiwaniu transgranicznego dostępu 
do nich. Te różnice w podejściach mogą 
również spowodować ograniczenia w 
swobodnym przepływie towarów i usług 
obejmujących treści kulturowe. W związku 
z powyższym należy zapewnić wzajemne 

(6) Różne podejścia państw członkowskich 
w zakresie uznawania statusu utworów 
osieroconych mogą stwarzać przeszkody w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz 
w wykorzystywaniu utworów osieroconych 
i w uzyskiwaniu transgranicznego dostępu 
do nich. Te różnice w podejściach mogą 
również spowodować ograniczenia w 
swobodnym przepływie towarów i usług 
obejmujących treści kulturowe oraz 
utrudniać obywatelom zapoznawanie się z 
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uznawanie takiego statusu. nimi i korzystanie z nich. W związku z 
powyższym należy zapewnić wzajemne 
uznawanie takiego statusu.

Or. es

Poprawka 61
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić pewność prawa 
w odniesieniu do wykorzystywania 
utworów osieroconych przez biblioteki,
muzea, placówki oświatowe, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych,
konieczne jest w szczególności przyjęcie 
wspólnego podejścia służącego do 
ustalania, czy dany utwór ma status 
utworu osieroconego, oraz do określania 
dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

(7) Aby zapewnić pewność prawa 
w odniesieniu do wykorzystywania 
utworów osieroconych, konieczne jest 
w szczególności przyjęcie wspólnego 
podejścia pozwalającego ustalić, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz
określić dozwolone możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

Or. de

Poprawka 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić pewność prawa w 
odniesieniu do wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki, muzea, 
placówki oświatowe, archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawców publicznych, konieczne 
jest w szczególności przyjęcie wspólnego 

(7) Aby zapewnić pewność prawa w 
odniesieniu do wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki, muzea, 
placówki oświatowe, archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawców, konieczne jest w 
szczególności przyjęcie wspólnego 
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podejścia służącego do ustalania, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz 
do określania dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

podejścia służącego do ustalania, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz 
do określania dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

Or. en

Poprawka 63
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić pewność prawa 
w odniesieniu do wykorzystywania 
utworów osieroconych przez biblioteki, 
muzea, placówki oświatowe, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych, 
konieczne jest w szczególności przyjęcie 
wspólnego podejścia służącego do 
ustalania, czy dany utwór ma status utworu 
osieroconego, oraz do określania 
dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

(7) Aby zapewnić pewność prawa 
w odniesieniu do wykorzystywania 
utworów osieroconych przez biblioteki, 
muzea, placówki oświatowe, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców, konieczne jest 
w szczególności przyjęcie wspólnego 
podejścia służącego do ustalania, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz 
do określania dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

Or. de

Poprawka 64
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić pewność prawa w 
odniesieniu do wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki, muzea, 
placówki oświatowe, archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawców publicznych, konieczne 

(7) Aby zapewnić pewność prawa w 
odniesieniu do wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki, muzea, 
rejestry dokumentów, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawców 
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jest w szczególności przyjęcie wspólnego 
podejścia służącego do ustalania, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz 
do określania dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

publicznych, konieczne jest w 
szczególności przyjęcie wspólnego 
podejścia służącego do ustalania, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz 
do określania dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

Or. hu

Poprawka 65
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić pewność prawa w 
odniesieniu do wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki, muzea, 
placówki oświatowe, archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawców publicznych, konieczne 
jest w szczególności przyjęcie wspólnego 
podejścia służącego do ustalania, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz 
do określania dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

(7) Sposób administrowania prawami 
własności intelektualnej ma również 
podstawowe znaczenie dla rozkwitu 
kultury europejskiej i jakości życia 
obywateli europejskich. Aby zapewnić 
pewność prawa w odniesieniu do 
wykorzystywania utworów osieroconych 
przez biblioteki, muzea, placówki 
oświatowe, archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawców publicznych, konieczne 
jest w szczególności przyjęcie wspólnego
podejścia służącego do ustalania, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz 
do określania dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

Or. lt

Poprawka 66
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić pewność prawa w 
odniesieniu do wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki, muzea, 
placówki oświatowe, archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawców publicznych, konieczne 
jest w szczególności przyjęcie wspólnego 
podejścia służącego do ustalania, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz 
do określania dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

(7) Aby zapewnić pewność prawa w 
odniesieniu do wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki, muzea, 
placówki oświatowe, archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe,
nadawców publicznych oraz innych 
organizacji kulturalnych, konieczne jest w 
szczególności przyjęcie wspólnego 
podejścia służącego do ustalania, czy dany 
utwór ma status utworu osieroconego, oraz 
do określania dozwolonych możliwości 
wykorzystywania tych utworów.

Or. en

Poprawka 67
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Utwory filmowe, audio 
i audiowizualne znajdujące się 
w archiwach nadawców publicznych 
i wyprodukowane przez nich obejmują 
utwory osierocone. Uwzględniając 
szczególną sytuację nadawców jako 
producentów utworów audio 
i audiowizualnych oraz konieczność 
przyjęcia środków mających na celu 
ograniczenie skali zjawiska utworów 
osieroconych w przyszłości, należy ustalić 
ostateczny termin wdrożenia dyrektywy 
w odniesieniu do utworów znajdujących 
się w archiwach nadawców.

skreślony

Or. de



PE472.126v01-00 20/97 AM\876815PL.doc

PL

Poprawka 68
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i wyprodukowane przez nich 
obejmują utwory osierocone.
Uwzględniając szczególną sytuację 
nadawców jako producentów utworów 
audio i audiowizualnych oraz konieczność 
przyjęcia środków mających na celu 
ograniczenie skali zjawiska utworów 
osieroconych w przyszłości, należy ustalić 
ostateczny termin wdrożenia dyrektywy w 
odniesieniu do utworów znajdujących się 
w archiwach nadawców.

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i wyprodukowane przez nich 
obejmują utwory osierocone.

Or. en

Poprawka 69
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i wyprodukowane przez nich 
obejmują utwory osierocone.
Uwzględniając szczególną sytuację 
nadawców jako producentów utworów 
audio i audiowizualnych oraz konieczność 
przyjęcia środków mających na celu 
ograniczenie skali zjawiska utworów 
osieroconych w przyszłości, należy ustalić 
ostateczny termin wdrożenia dyrektywy w 
odniesieniu do utworów znajdujących się 
w archiwach nadawców.

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i wyprodukowane przez nich 
obejmują utwory osierocone.
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Or. en

Poprawka 70
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i wyprodukowane przez nich 
obejmują utwory osierocone.
Uwzględniając szczególną sytuację 
nadawców jako producentów utworów 
audio i audiowizualnych oraz konieczność 
przyjęcia środków mających na celu 
ograniczenie skali zjawiska utworów 
osieroconych w przyszłości, należy ustalić 
ostateczny termin wdrożenia dyrektywy w 
odniesieniu do utworów znajdujących się 
w archiwach nadawców.

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców i 
wyprodukowane przez nich mogą 
obejmować utwory osierocone.
Uwzględniając szczególną sytuację 
nadawców jako producentów utworów 
audio i audiowizualnych, należy przyjąć 
środki mające na celu ograniczenie skali 
zjawiska utworów osieroconych w 
przyszłości.

Or. fr

Poprawka 71
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i wyprodukowane przez nich 
obejmują utwory osierocone.
Uwzględniając szczególną sytuację 
nadawców jako producentów utworów 
audio i audiowizualnych oraz konieczność 
przyjęcia środków mających na celu 
ograniczenie skali zjawiska utworów 
osieroconych w przyszłości, należy ustalić 

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i wyprodukowane przez nich 
obejmują utwory osierocone.
Uwzględniając szczególną sytuację 
nadawców jako producentów utworów 
audio i audiowizualnych oraz konieczność 
przyjęcia środków mających na celu 
ograniczenie skali zjawiska utworów 
osieroconych w przyszłości, należy
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ostateczny termin wdrożenia dyrektywy w 
odniesieniu do utworów znajdujących się 
w archiwach nadawców.

przyjrzeć się sposobom zarządzania 
utworami znajdującymi się w archiwach 
nadawców do celów stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Or. es

Poprawka 72
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i wyprodukowane przez nich 
obejmują utwory osierocone.
Uwzględniając szczególną sytuację 
nadawców jako producentów utworów 
audio i audiowizualnych oraz konieczność 
przyjęcia środków mających na celu 
ograniczenie skali zjawiska utworów 
osieroconych w przyszłości, należy ustalić 
ostateczny termin wdrożenia dyrektywy w 
odniesieniu do utworów znajdujących się 
w archiwach nadawców.

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne 
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i wyprodukowane przez nich 
obejmują utwory osierocone.
Uwzględniając szczególną sytuację 
nadawców jako producentów utworów 
audio i audiowizualnych oraz konieczność 
przyjęcia środków mających na celu 
ograniczenie skali zjawiska utworów 
osieroconych w przyszłości, należy ustalić 
ostateczny termin wdrożenia dyrektywy w 
odniesieniu do utworów znajdujących się 
w archiwach nadawców publicznych.

Or. fr

Poprawka 73
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory 
filmowe, audio i audiowizualne znajdujące 
się w archiwach nadawców publicznych
należy rozumieć jako obejmujące utwory
zamówione przez te organizacje do celów 

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory 
filmowe, audio i audiowizualne znajdujące 
się w archiwach nadawców należy 
rozumieć jako obejmujące produkcje
zamówione i finansowane przez 
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ich wyłącznego użytku. nadawców, powstałe pod ich kontrolą 
redaktorską.

Or. fr

Poprawka 74
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory 
filmowe, audio i audiowizualne znajdujące 
się w archiwach nadawców publicznych
należy rozumieć jako obejmujące utwory 
zamówione przez te organizacje do celów 
ich wyłącznego użytku.

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory 
filmowe, audio i audiowizualne lub 
fragmenty utworów w nich zawarte
znajdujące się w archiwach nadawców 
należy rozumieć jako obejmujące utwory 
zamówione przez te organizacje do celów 
ich wyłącznego użytku.

Or. de

Poprawka 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory 
filmowe, audio i audiowizualne znajdujące 
się w archiwach nadawców publicznych
należy rozumieć jako obejmujące utwory 
zamówione przez te organizacje do celów 
ich wyłącznego użytku.

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory 
filmowe, audio i audiowizualne znajdujące 
się w archiwach nadawców należy 
rozumieć jako obejmujące utwory 
zamówione przez te organizacje do celów 
ich wyłącznego użytku.

Or. en

Poprawka 76
Helga Trüpel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory
filmowe, audio i audiowizualne znajdujące 
się w archiwach nadawców publicznych 
należy rozumieć jako obejmujące utwory 
zamówione przez te organizacje do celów 
ich wyłącznego użytku.

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory
stanowiące część utworu audio i 
audiowizualnego, znajdujące się 
w archiwach nadawców publicznych,
należy rozumieć jako obejmujące utwory 
zamówione przez te organizacje do celów 
ich wyłącznego użytku.

Or. de

Poprawka 77
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory 
filmowe, audio i audiowizualne znajdujące 
się w archiwach nadawców publicznych
należy rozumieć jako obejmujące utwory 
zamówione przez te organizacje do celów 
ich wyłącznego użytku.

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory 
filmowe, audio i audiowizualne, a także 
fotografie i inne reprezentacje graficzne,
znajdujące się w archiwach nadawców 
publicznych i innych organizacji 
kulturalnych należy rozumieć jako 
obejmujące utwory zamówione przez te 
organizacje do celów ich wyłącznego 
użytku.

Or. en

Poprawka 78
Seán Kelly

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Do celów niniejszej dyrektywy 
biblioteki publiczne należy rozumieć jako
biblioteki finansowane ze środków 
publicznych.

Or. en

Poprawka 79
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Z uwagi na kwestię 
międzynarodowego wzajemnego 
poszanowania praw, niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie wyłącznie do 
utworów, które po raz pierwszy 
opublikowano lub nadano w danym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. es

Poprawka 80
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Z uwagi na kwestię 
międzynarodowego wzajemnego 
poszanowania praw, niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie wyłącznie do 
utworów, które po raz pierwszy 
opublikowano lub nadano w danym
państwie członkowskim.

(11) Z uwagi na kwestię 
międzynarodowego wzajemnego 
poszanowania praw, niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie wyłącznie do 
utworów, które po raz pierwszy 
opublikowano, wystawiono lub nadano 
w danym państwie członkowskim.
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Or. de

Poprawka 81
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i 
w racjonalny sposób przeprowadzić 
staranne poszukiwanie autora. Należy 
zezwolić państwom członkowskim na 
umożliwienie przeprowadzania starannego 
poszukiwania przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie lub 
inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje, 
w szczególności stowarzyszenia 
zbiorowego zarządzania.

Or. de

Poprawka 82
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego 
poszukiwania przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie lub
inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w racjonalny sposób 
przeprowadzić staranne poszukiwanie
podmiotów praw autorskich. Państwa 
członkowskie powinny umożliwić 
organizacjom wymienionym w niniejszej 
dyrektywie podjęcie decyzji o 
przeprowadzeniu takiego starannego 
poszukiwania we własnym zakresie lub
zlecenia jego przeprowadzenia innym 
organizacjom, w tym stowarzyszenia 
zbiorowego zarządzania.

Or. en
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Poprawka 83
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie podmiotu lub podmiotów 
praw autorskich. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje 
niedochodowe.

Or. en

Uzasadnienie

Z niniejszej dyrektywy powinny korzystać jedynie organizacje niedochodowe. Ponadto w celu 
zachowania spójności z art. 2, w którym użyto terminu „podmiot praw autorskich” pojęcie 
„podmiotu praw autorskich” należy przedkładać nad pojęcie samego „autora”.

Poprawka 84
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie podmiotu lub podmiotów 
praw autorskich. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje.
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Or. fr

Poprawka 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie podmiotu prawa 
autorskiego. Należy zezwolić państwom 
członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje.

Or. en

Poprawka 86
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i 
w racjonalny sposób przeprowadzić 
staranne poszukiwanie autora. Należy 
zezwolić państwom członkowskim na 
umożliwienie przeprowadzania starannego 
poszukiwania przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie lub 
inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i 
w racjonalny sposób przeprowadzić 
staranne poszukiwanie autora lub 
posiadacza praw pokrewnych. Zezwala się
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje, 
w szczególności stowarzyszenia 
zbiorowego zarządzania.

Or. de
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Poprawka 87
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora lub autorów 
mających prawa do tego utworu. Należy 
zezwolić państwom członkowskim na 
umożliwienie przeprowadzania starannego 
poszukiwania przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie lub 
inne organizacje, takie jak stowarzyszenia 
zbiorowego zarządzania.

Or. es

Poprawka 88
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie autora. Należy zezwolić 
państwom członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, należy przeprowadzić 
poszukiwanie autora oparte na dobrej 
wierze, poszanowaniu oraz z 
zachowaniem należytej staranności. 
Należy zezwolić państwom członkowskim 
na umożliwienie przeprowadzania 
starannego poszukiwania przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie lub 
inne organizacje.

Or. hu
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Poprawka 89
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony praw autorskich w Unii, należy 
zapewnić zharmonizowane podejście 
dotyczące przeprowadzania starannych 
poszukiwań. Staranne poszukiwanie 
powinno obejmować sprawdzenie 
ogólnodostępnych baz danych, które 
zawierają informacje dotyczące statusu 
utworu pod względem praw autorskich.
Ponadto, aby unikać powielania 
kosztownej digitalizacji, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
przypadki wykorzystywania utworów 
osieroconych przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie były 
rejestrowane w ogólnodostępnej bazie 
danych. Ogólnodostępne bazy danych 
zawierające wyniki poszukiwań 
i informacje dotyczące wykorzystywania 
utworów osieroconych należy w miarę 
możliwości zaprojektować i wdrożyć 
w taki sposób, aby były one między sobą 
połączone na poziomie ogólnoeuropejskim 
oraz aby korzystanie z nich możliwe było 
za pomocą jednego punktu dostępu.

(13) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony praw autorskich w Unii, należy 
zapewnić zharmonizowane podejście 
dotyczące przeprowadzania starannych 
poszukiwań. Staranne poszukiwanie 
powinno obejmować sprawdzenie 
ogólnodostępnych baz danych, które 
zawierają informacje dotyczące statusu 
utworu pod względem praw autorskich.
Ponadto, aby unikać powielania 
kosztownej digitalizacji, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
przypadki wykorzystywania utworów 
osieroconych były rejestrowane 
w ogólnodostępnej bazie danych.
Ogólnodostępne bazy danych zawierające 
wyniki poszukiwań i informacje dotyczące 
wykorzystywania utworów osieroconych 
należy w miarę możliwości zaprojektować 
i wdrożyć w taki sposób, aby były one 
między sobą połączone na poziomie 
ogólnoeuropejskim oraz aby korzystanie 
z nich możliwe było za pomocą jednego 
punktu dostępu.

Or. de

Poprawka 90
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony praw autorskich w Unii, należy

(13) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony praw autorskich w Unii, należy
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zapewnić zharmonizowane podejście 
dotyczące przeprowadzania starannych 
poszukiwań. Staranne poszukiwanie 
powinno obejmować sprawdzenie 
ogólnodostępnych baz danych, które 
zawierają informacje dotyczące statusu 
utworu pod względem praw autorskich.
Ponadto, aby unikać powielania 
kosztownej digitalizacji, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
przypadki wykorzystywania utworów 
osieroconych przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie były 
rejestrowane w ogólnodostępnej bazie 
danych. Ogólnodostępne bazy danych 
zawierające wyniki poszukiwań 
i informacje dotyczące wykorzystywania 
utworów osieroconych należy w miarę 
możliwości zaprojektować i wdrożyć 
w taki sposób, aby były one między sobą 
połączone na poziomie ogólnoeuropejskim 
oraz aby korzystanie z nich możliwe było 
za pomocą jednego punktu dostępu.

określić zharmonizowane podejście 
dotyczące przeprowadzania starannych 
poszukiwań. Staranne poszukiwanie 
powinno obejmować sprawdzenie 
ogólnodostępnych baz danych, które 
zawierają informacje dotyczące statusu 
utworu pod względem praw autorskich.
Ponadto, aby unikać powielania 
kosztownej digitalizacji, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
przypadki wykorzystywania utworów 
osieroconych przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie, a w 
szczególności stowarzyszenia zbiorowego 
zarządzania, były rejestrowane w 
ogólnodostępnej bazie danych.
Ogólnodostępne bazy danych zawierające 
wyniki poszukiwań i informacje dotyczące 
wykorzystywania utworów osieroconych 
należy w miarę możliwości zaprojektować 
i wdrożyć w taki sposób, aby były one 
między sobą połączone na poziomie 
ogólnoeuropejskim oraz aby korzystanie 
z nich możliwe było za pomocą jednego 
punktu dostępu.

Or. de

Poprawka 91
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Utwory osierocone mogą mieć kilku 
autorów lub zawierać inne utwory bądź 
przedmioty objęte ochroną. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć wpływu na 
znane lub zidentyfikowane podmioty praw 
autorskich.

(14) Prawa autorskie do utworów 
osieroconych może mieć kilka podmiotów 
lub utwory te mogą zawierać inne utwory 
bądź przedmioty objęte ochroną. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć wpływu na 
znane lub zidentyfikowane podmioty praw 
autorskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponadto w celu zachowania spójności z art. 2, w którym użyto terminu „podmiot praw 
autorskich” pojęcie „podmiotu praw autorskich” należy przedkładać nad pojęcie samego 
„autora”.

Poprawka 92
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Utwory osierocone mogą mieć kilku 
autorów lub zawierać inne utwory bądź 
przedmioty objęte ochroną. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć wpływu na 
znane lub zidentyfikowane podmioty praw 
autorskich.

(14) Do utworów osieroconych może mieć 
prawa kilku autorów, a utwory osierocone 
mogą zawierać inne utwory bądź 
przedmioty objęte ochroną. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć wpływu na 
znane lub zidentyfikowane podmioty praw 
autorskich.

Or. es

Poprawka 93
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Utwory osierocone mogą mieć kilku 
autorów lub zawierać inne utwory bądź 
przedmioty objęte ochroną. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć wpływu na 
znane lub zidentyfikowane podmioty praw 
autorskich.

(14) Utwory osierocone mogą mieć kilku 
autorów, wiele osób może posiadać do 
nich prawa pokrewne, mogą one również
zawierać inne utwory bądź przedmioty 
objęte ochroną. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć wpływu na znane lub 
zidentyfikowane podmioty praw 
autorskich.

Or. de
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Poprawka 94
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Utwory osierocone mogą mieć kilku 
autorów lub zawierać inne utwory bądź 
przedmioty objęte ochroną. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć wpływu na 
znane lub zidentyfikowane podmioty praw 
autorskich.

(14) Utwory osierocone mogą mieć kilku 
autorów, wiele osób może posiadać do 
nich prawa pokrewne, mogą one również
zawierać inne utwory bądź przedmioty 
objęte ochroną. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć wpływu na znane lub 
zidentyfikowane podmioty praw 
autorskich.

Or. de

Poprawka 95
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby unikać powielania wysiłków 
związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie należy przeprowadzić
wyłącznie w państwie członkowskim, 
w którym utwór został opublikowany lub 
nadany po raz pierwszy. Aby umożliwić 
państwom członkowskim sprawdzenie, czy 
w innym państwie członkowskim ustalono, 
że dany utwór posiada status utworu 
osieroconego, państwa członkowskie 
powinny zapewnić rejestrowanie wyników 
starannych poszukiwań przeprowadzanych 
na ich terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych.

(15) Aby unikać powielania wysiłków 
związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie należy przeprowadzić 
w państwie członkowskim, w którym 
utwór został opublikowany lub nadany po 
raz pierwszy. Aby umożliwić państwom 
członkowskim sprawdzenie, czy w innym 
państwie członkowskim ustalono, że dany 
utwór posiada status utworu osieroconego, 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych.

Or. de
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Poprawka 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W przypadku zgłoszenia przez 
autorów praw autorskich do swoich 
utworów, należy zapewnić im możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

(16) W przypadku zgłoszenia przez 
podmioty praw autorskich do swoich 
utworów, należy zapewnić im możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Or. en

Poprawka 97
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W przypadku zgłoszenia przez 
autorów praw autorskich do swoich 
utworów, należy zapewnić im możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

(16) W przypadku zgłoszenia przez 
podmioty praw autorskich do swoich 
utworów, należy zapewnić im możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Or. en

Uzasadnienie

Ponadto w celu zachowania spójności z art. 2, w którym użyto terminu „podmiot praw 
autorskich” pojęcie „podmiotu praw autorskich” należy przedkładać nad pojęcie samego 
„autora”.

Poprawka 98
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W przypadku zgłoszenia przez 
autorów praw autorskich do swoich 
utworów, należy zapewnić im możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

(16) W przypadku zgłoszenia przez 
autorów praw autorskich do swoich 
utworów, należy zapewnić im możliwość 
zainicjowania procesu unieważnienia
statusu utworu osieroconego.

Or. hu

Poprawka 99
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Unieważnienie statusu utworu 
osieroconego pozwala na normalną 
wypłatę wynagrodzenia należnego za 
wykorzystanie utworu, również w 
przeszłości. Do państw członkowskich 
powinna należeć decyzja, czy określić 
termin odzyskania tantiem przez podmioty 
praw własności.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie punktu 16 preambuły.

Poprawka 100
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa 
członkowskie powinny zezwolić

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa 
członkowskie powinny zezwolić na 
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bibliotekom, placówkom oświatowym oraz 
muzeom, które są ogólnodostępne, a także 
instytucjom odpowiedzialnym za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcom 
publicznym, na udostępnianie
i zwielokrotnianie utworów osieroconych, 
pod warunkiem że wykorzystanie to wiąże 
się z realizacją ich zadań leżących 
w interesie publicznym, zwłaszcza 
z ochroną i odnową utworów znajdujących 
się w ich zbiorach oraz zapewnianiem do 
nich dostępu do celów kulturalnych
i edukacyjnych. Do celów niniejszej 
dyrektywy instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe powinny obejmować 
organizacje wyznaczone przez państwa 
członkowskie do celów zbierania, 
katalogowania, ochrony i odnawiania 
utworów filmowych stanowiących część 
ich dorobku kulturowego.

udostępnianie i zwielokrotnianie utworów 
osieroconych, również z myślą o ochronie 
i odnowie utworów znajdujących się w ich 
zbiorach oraz zapewnianiem do nich 
dostępu do celów kulturalnych i 
edukacyjnych.

Or. de

Poprawka 101
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa 
członkowskie powinny zezwolić 
bibliotekom, placówkom oświatowym oraz 
muzeom, które są ogólnodostępne, a także 
instytucjom odpowiedzialnym za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcom 
publicznym, na udostępnianie i 
zwielokrotnianie utworów osieroconych, 
pod warunkiem że wykorzystanie to wiąże 
się z realizacją ich zadań leżących w 
interesie publicznym, zwłaszcza z ochroną 
i odnową utworów znajdujących się w ich 
zbiorach oraz zapewnianiem do nich 
dostępu do celów kulturalnych i 
edukacyjnych. Do celów niniejszej 

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa 
członkowskie powinny zezwolić 
bibliotekom, placówkom oświatowym oraz 
muzeom, które są ogólnodostępne, a także 
archiwom, rejestrom dokumentów, 
instytucjom odpowiedzialnym za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcom 
publicznym, na udostępnianie i 
zwielokrotnianie utworów osieroconych, 
pod warunkiem że wykorzystanie to wiąże 
się z realizacją ich zadań leżących w 
interesie publicznym, zwłaszcza z ochroną 
i odnową utworów znajdujących się w ich 
zbiorach oraz zapewnianiem do nich 
dostępu do celów kulturalnych i 
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dyrektywy instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe powinny obejmować 
organizacje wyznaczone przez państwa 
członkowskie do celów zbierania, 
katalogowania, ochrony i odnawiania 
utworów filmowych stanowiących część 
ich dorobku kulturowego.

edukacyjnych. Do celów niniejszej 
dyrektywy instytucje odpowiedzialne za
dziedzictwo filmowe powinny obejmować 
organizacje wyznaczone przez państwa 
członkowskie do celów zbierania, 
katalogowania, ochrony i odnawiania 
utworów filmowych stanowiących część 
ich dorobku kulturowego.

Or. hu

Poprawka 102
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji 
europejskiego dorobku kulturowego 
znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, 
ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, 
muzea, archiwa oraz instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
mogą zawierać z partnerami handlowymi 
umowy na digitalizację i udostępnianie 
utworów osieroconych w celu 
wykorzystania tych utworów zgodnie 
z możliwościami dozwolonymi na mocy 
niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą 
przewidywać wniesienie przez partnerów 
wkładu finansowego.

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji 
europejskiego dorobku kulturowego 
znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, 
ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, 
muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne 
za dziedzictwo filmowe, nadawcy oraz 
pozostałe organizacje kulturalne mogą 
zawierać z partnerami handlowymi umowy 
na digitalizację i udostępnianie utworów 
osieroconych w celu wykorzystania tych 
utworów zgodnie z możliwościami 
dozwolonymi na mocy niniejszej 
dyrektywy. Umowy te mogą przewidywać 
wniesienie przez partnerów wkładu 
finansowego.

Or. de

Poprawka 103
Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji 
europejskiego dorobku kulturowego 
znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, 
ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, 
muzea, archiwa oraz instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
mogą zawierać z partnerami handlowymi 
umowy na digitalizację i udostępnianie 
utworów osieroconych w celu 
wykorzystania tych utworów zgodnie z 
możliwościami dozwolonymi na mocy 
niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą 
przewidywać wniesienie przez partnerów 
wkładu finansowego.

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji 
europejskiego dorobku kulturowego 
znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, 
ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, 
muzea, archiwa oraz instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
mogą zawierać z partnerami handlowymi 
umowy na digitalizację i udostępnianie 
utworów osieroconych w celu 
wykorzystania tych utworów zgodnie z 
możliwościami dozwolonymi na mocy 
niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą 
przewidywać wniesienie przez partnerów 
wkładu finansowego, pod warunkiem, że 
utwory nie będą wykorzystywane w 
dodatkowych celach komercyjnych.

Or. it

Poprawka 104
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp 
do europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
należy również zadbać o to, by utwory 
osierocone, które poddano digitalizacji 
i publicznie udostępniono w jednym 
państwie członkowskim, były również 
dostępne w innych państwach 
członkowskich. Biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawcy publiczni, którzy 
wykorzystują utwór osierocony w celu 
realizacji zadań leżących w interesie 
publicznym, powinni mieć możliwość 
publicznego udostępnienia tego utworu 
osieroconego w innych państwach 

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp 
do europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
należy również zadbać o to, by utwory 
osierocone, które poddano digitalizacji 
i publicznie udostępniono w jednym 
państwie członkowskim, były również 
dostępne w innych państwach 
członkowskich.
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członkowskich.

Or. de

Poprawka 105
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp 
do europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
należy również zadbać o to, by utwory 
osierocone, które poddano digitalizacji i 
publicznie udostępniono w jednym 
państwie członkowskim, były również 
dostępne w innych państwach 
członkowskich. Biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawcy publiczni, którzy 
wykorzystują utwór osierocony w celu 
realizacji zadań leżących w interesie 
publicznym, powinni mieć możliwość 
publicznego udostępnienia tego utworu 
osieroconego w innych państwach 
członkowskich.

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp 
do europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
należy również zadbać o to, by utwory 
osierocone, które poddano digitalizacji i 
publicznie udostępniono w jednym 
państwie członkowskim, były również 
dostępne w innych państwach 
członkowskich. Biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
rejestry dokumentów, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawcy publiczni, którzy 
wykorzystują utwór osierocony w celu 
realizacji zadań leżących w interesie 
publicznym, powinni mieć możliwość 
publicznego udostępnienia tego utworu 
osieroconego w innych państwach 
członkowskich.

Or. hu

Poprawka 106
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp 
do europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
należy również zadbać o to, by utwory 

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp 
do europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
należy również zadbać o to, by utwory 
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osierocone, które poddano digitalizacji i 
publicznie udostępniono w jednym 
państwie członkowskim, były również 
dostępne w innych państwach 
członkowskich. Biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawcy publiczni, którzy 
wykorzystują utwór osierocony w celu 
realizacji zadań leżących w interesie 
publicznym, powinni mieć możliwość 
publicznego udostępnienia tego utworu 
osieroconego w innych państwach 
członkowskich.

osierocone, które poddano digitalizacji i 
publicznie udostępniono w jednym 
państwie członkowskim, były również 
dostępne w innych państwach 
członkowskich. Biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe, nadawcy publiczni oraz inne 
organizacje kulturalne, którzy 
wykorzystują utwór osierocony w celu
realizacji zadań leżących w interesie 
publicznym, powinni mieć możliwość 
publicznego udostępnienia tego utworu 
osieroconego w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 107
Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna
naruszać obowiązujących ustaleń w 
państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

(20) Niniejsza dyrektywa powinna
zachęcać do stosowania metod 
administrowania prawami za pomocą 
licencji obowiązkowych lub rozszerzonych 
licencji zbiorowych, obowiązujących w 
państwach członkowskich.

Or. it

Poprawka 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna (20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
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naruszać obowiązujących ustaleń w 
państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

naruszać ustaleń w państwach 
członkowskich dotyczących metod 
administrowania prawami.

Or. en

Poprawka 109
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących ustaleń w 
państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać ustaleń w państwach 
członkowskich dotyczących metod 
administrowania prawami.

Or. en

Poprawka 110
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących ustaleń 
w państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać ustaleń w państwach 
członkowskich dotyczących metod 
administrowania prawami, takich jak 
rozszerzone zbiorowe licencje.

Or. de

Poprawka 111
Jean-Marie Cavada
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących ustaleń w 
państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać ustaleń państw członkowskich 
dotyczących metod administrowania 
prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe 
licencje, ustawowe domniemanie 
reprezentacji lub przeniesienia, 
obowiązkowe zarządzanie zbiorowe lub 
połączenie tych elementów.

Or. fr

Poprawka 112
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących ustaleń 
w państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących ani przyszłych
ustaleń w państwach członkowskich 
dotyczących metod administrowania 
prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe 
licencje.

Or. de

Poprawka 113
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących ustaleń w 
państwach członkowskich dotyczących 

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących ani przyszłych
ustaleń w państwach członkowskich 
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metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

dotyczących metod administrowania
prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe 
licencje.

Or. en

Poprawka 114
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość zezwolenia na 
wykorzystywanie utworów osieroconych 
do celów, które wykraczają poza zadania 
leżące w interesie publicznym realizowane 
przez organizacje objęte niniejszą 
dyrektywą. W takich okolicznościach 
należy zapewnić ochronę praw 
i uzasadnionych interesów podmiotów 
praw autorskich.

skreślony

Or. de

Poprawka 115
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość zezwolenia na 
wykorzystywanie utworów osieroconych 
do celów, które wykraczają poza zadania 
leżące w interesie publicznym realizowane 
przez organizacje objęte niniejszą 
dyrektywą. W takich okolicznościach 
należy zapewnić ochronę praw i 
uzasadnionych interesów podmiotów praw 

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość zezwolenia na 
wykorzystywanie utworów osieroconych 
do celów, które wykraczają poza zadania 
leżące w interesie publicznym realizowane 
przez biblioteki publiczne, placówki 
oświatowe, muzea, archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
lub nadawców publicznych objętych 
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autorskich. niniejszą dyrektywą. W takich 
okolicznościach należy zapewnić ochronę 
praw i uzasadnionych interesów 
podmiotów praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z certyfikacją przeprowadzenia starannego poszukiwania i 
precyzuje beneficjentów.

Poprawka 116
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne,
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące 
w interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane 
z tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania 
źródeł informacji o prawach, które ułatwią 
przeprowadzanie starannych poszukiwań 
w niedrogi i zautomatyzowany sposób, 
w odniesieniu do tych kategorii utworów, 

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych podmiotom praw autorskich, 
które zgłoszą prawa do swoich utworów, 
należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane 
z tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania 
źródeł informacji o prawach, które ułatwią 
przeprowadzanie starannych poszukiwań 
w niedrogi i zautomatyzowany sposób, 
w odniesieniu do tych kategorii utworów, 
które faktycznie lub potencjalnie wchodzą 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.
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które faktycznie lub potencjalnie wchodzą 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 117
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące 
w interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania
źródeł informacji o prawach, które 
ułatwią przeprowadzanie starannych 
poszukiwań w niedrogi 
i zautomatyzowany sposób, w odniesieniu 
do tych kategorii utworów, które 
faktycznie lub potencjalnie wchodzą 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące 
w interesie publicznym, autorom, którzy
zgłoszą prawa do swoich utworów, należy 
przyznać wynagrodzenie. Wynagrodzenie 
to powinno uwzględniać charakter utworu 
oraz sposób jego wykorzystania. Państwa 
członkowskie mogą zdecydować, że 
dochody uzyskane z tytułu takiego
wykorzystania utworów osieroconych za 
wynagrodzeniem, które nie są odebrane po 
upływie terminu ustalonego zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, należy wykorzystać 
do celów finansowania instytutów i 
organizacji kulturalnych działających na 
rzecz różnorodności kulturalnej.

Or. de
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Poprawka 118
Marco Scurria

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące w 
interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów
finansowania źródeł informacji o 
prawach, które ułatwią przeprowadzanie 
starannych poszukiwań w niedrogi i 
zautomatyzowany sposób, w odniesieniu 
do tych kategorii utworów, które 
faktycznie lub potencjalnie wchodzą 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące w 
interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów
ustanowienia funduszu gwarancyjnego na 
rzecz ewentualnych podmiotów praw 
autorskich, których prawa nie zostały 
uznane z powodu błędnej identyfikacji 
podmiotu oraz do celów wspierania 
projektów na rzecz transgranicznego 
dostępu internetowego do utworów 
osieroconych, które przyczyniają się do 
promowania i ochrony różnorodności 
kulturowej i językowej Unii.

Or. it

Poprawka 119
Maria Badia i Cutchet
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące w 
interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania
źródeł informacji o prawach, które
ułatwią przeprowadzanie starannych 
poszukiwań w niedrogi i 
zautomatyzowany sposób, w odniesieniu 
do tych kategorii utworów, które 
faktycznie lub potencjalnie wchodzą 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące w 
interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania
instytucji lub placówek kulturalnych, 
które najbardziej potrzebują wsparcia lub 
które potencjalnie mogłyby przynieść 
największe korzyści w dziedzinie kultury.

Or. es

Poprawka 120
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach (22) W sytuacji gdy na warunkach 
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ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące w 
interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania 
źródeł informacji o prawach, które ułatwią 
przeprowadzanie starannych poszukiwań w 
niedrogi i zautomatyzowany sposób, 
w odniesieniu do tych kategorii utworów, 
które faktycznie lub potencjalnie wchodzą 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące w 
interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
można wykorzystać do celów 
finansowania źródeł informacji o prawach, 
które ułatwią przeprowadzanie starannych 
poszukiwań w niedrogi i zautomatyzowany 
sposób, w odniesieniu do tych kategorii 
utworów, które faktycznie lub potencjalnie 
wchodzą w zakres stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 121
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
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filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące w 
interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania 
źródeł informacji o prawach, które ułatwią 
przeprowadzanie starannych poszukiwań w 
niedrogi i zautomatyzowany sposób, 
w odniesieniu do tych kategorii utworów, 
które faktycznie lub potencjalnie wchodzą 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

filmowe, nadawców publicznych oraz inne 
organizacje kulturalne do celów 
wykraczających poza realizowane przez te 
instytucje zadania leżące w interesie 
publicznym, podmiotom praw autorskich, 
które zgłoszą prawa do swoich utworów, 
należy przyznać wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania 
źródeł informacji o prawach, które ułatwią 
przeprowadzanie starannych poszukiwań w 
niedrogi i zautomatyzowany sposób, 
w odniesieniu do tych kategorii utworów, 
które faktycznie lub potencjalnie wchodzą 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 122
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Państwa członkowskie powinny, 
wraz z różnymi podmiotami 
zainteresowanymi należącymi do 
łańcucha tworzenia treści i własności 
praw, wdrożyć politykę przeciwdziałającą 
zmianie statusu utworów na utwory 
osierocone w celu ograniczenia 
pojawiania się utworów osieroconych i 
zmniejszenia ich liczby. Skuteczna 
identyfikacja utworów, wymiana 
informacji na temat utworów 
osieroconych oraz wspieranie zbiorowego 
zarządzania czy rozszerzonego zbiorowego 
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zarządzania są niezbędne, aby zapobiec 
pojawianiu się utworów osieroconych.

Or. en

Poprawka 123
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
postanowień dyrektywy 2001/29/WE i 
odnosi się w szczególności do niektórych 
dozwolonych możliwości wykorzystywania 
utworów osieroconych. Nie wprowadza 
nowych wyjątków ani ograniczeń w 
odniesieniu do praw autorskich i 
pokrewnych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest zajęcie się konkretnym zagadnieniem w całej UE, a mianowicie 
administrowaniem dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych. Nie ma 
na celu – i w związku z tym nie należy jej w ten sposób interpretować – zmiany dyrektywy 
2001/29/WE.

Poprawka 124
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe oraz muzea, a także 
przez archiwa, instytucje odpowiedzialne 

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych.
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za dziedzictwo filmowe oraz nadawców 
publicznych.

Or. de

Poprawka 125
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe oraz muzea, a także 
przez archiwa, instytucje odpowiedzialne 
za dziedzictwo filmowe oraz nadawców 
publicznych.

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe oraz muzea, a także 
przez archiwa, instytucje odpowiedzialne 
za dziedzictwo filmowe oraz nadawców.

Or. fr

Poprawka 126
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe oraz muzea, a także 
przez archiwa, instytucje odpowiedzialne 
za dziedzictwo filmowe oraz nadawców 
publicznych.

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe oraz muzea, a także 
przez archiwa, instytucje odpowiedzialne 
za dziedzictwo filmowe, wydawców oraz 
nadawców.

Or. en
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Poprawka 127
Seán Kelly

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe oraz muzea, a także 
przez archiwa, instytucje odpowiedzialne 
za dziedzictwo filmowe oraz nadawców 
publicznych.

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki finansowane 
ze środków publicznych, placówki 
oświatowe oraz muzea, a także przez 
archiwa, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe, wydawców 
czasopism i gazet oraz nadawców 
publicznych.

Or. en

Poprawka 128
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsza dyrektywa dotyczy 
niektórych możliwości wykorzystywania 
utworów osieroconych przez biblioteki 
publiczne, placówki oświatowe oraz 
muzea, a także przez archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawców publicznych.

(1) Niniejsza dyrektywa dotyczy 
niektórych możliwości wykorzystywania 
utworów osieroconych przez biblioteki 
publiczne, placówki oświatowe oraz 
muzea, a także przez archiwa, rejestry 
dokumentów, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawców 
publicznych w państwach członkowskich.

Or. hu

Poprawka 129
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe oraz muzea, a także 
przez archiwa, instytucje odpowiedzialne 
za dziedzictwo filmowe oraz nadawców 
publicznych.

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, niekomercyjne 
instytuty badawcze oraz muzea, a także 
przez archiwa, instytucje odpowiedzialne 
za dziedzictwo filmowe oraz nadawców 
publicznych.

Or. pl

Poprawka 130
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do utworów po raz pierwszy 
opublikowanych lub nadanych w jednym z 
państw członkowskich i obejmuje:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do takich utworów jak:

Or. es

Poprawka 131
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do utworów po raz pierwszy 
opublikowanych lub nadanych w jednym z 
państw członkowskich i obejmuje:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do utworów osieroconych, po raz pierwszy 
opublikowanych, nadanych lub 
utrwalonych w jednym z państw 
członkowskich, i obejmuje:

Or. fr
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Poprawka 132
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do utworów po raz pierwszy 
opublikowanych lub nadanych w jednym 
z państw członkowskich i obejmuje:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do utworów po raz pierwszy 
opublikowanych, wystawionych lub 
nadanych w jednym z państw 
członkowskich i obejmuje:

Or. de

Poprawka 133
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do utworów po raz pierwszy 
opublikowanych lub nadanych w jednym z 
państw członkowskich i obejmuje:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do utworów po raz pierwszy 
opublikowanych, nadanych lub 
zaprezentowanych w jednym z państw 
członkowskich i obejmuje:

Or. en

Poprawka 134
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) utwory opublikowane w postaci 
książek, czasopism, gazet, magazynów 

(1) utwory opublikowane w postaci 
książek, czasopism, gazet, magazynów 
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oraz innych tekstów pisanych, które 
znajdują się w zbiorach bibliotek 
publicznych, placówek oświatowych, 
muzeów lub archiwów; lub

oraz innych tekstów pisanych, zdjęcia i 
utwory plastyczne lub

Or. de

Poprawka 135
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) utwory opublikowane w postaci 
książek, czasopism, gazet, magazynów 
oraz innych tekstów pisanych, które 
znajdują się w zbiorach bibliotek 
publicznych, placówek oświatowych, 
muzeów lub archiwów; lub

(1) utwory opublikowane w całości w 
postaci książek, czasopism, gazet, 
magazynów oraz innych tekstów pisanych, 
które znajdują się w zbiorach bibliotek 
publicznych, placówek oświatowych, 
muzeów lub archiwów; lub

Or. en

Poprawka 136
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. utwory opublikowane w postaci książek, 
czasopism, gazet, magazynów oraz innych 
tekstów pisanych, które znajdują się w 
zbiorach bibliotek publicznych, placówek 
oświatowych, muzeów lub archiwów; lub

1. utwory opublikowane w postaci książek, 
czasopism, gazet, magazynów oraz innych 
tekstów pisanych, które znajdują się w 
zbiorach bibliotek publicznych, placówek 
oświatowych, muzeów, rejestrów
dokumentów lub archiwów; lub

Or. hu
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Poprawka 137
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) utwory opublikowane w postaci 
książek, czasopism, gazet, magazynów 
oraz innych tekstów pisanych, które 
znajdują się w zbiorach bibliotek 
publicznych, placówek oświatowych, 
muzeów lub archiwów; lub

(1) utwory opublikowane w postaci 
książek, czasopism, gazet, magazynów 
oraz innych tekstów pisanych, które 
znajdują się w zbiorach bibliotek 
publicznych, placówek oświatowych, 
muzeów, archiwów lub innych organizacji 
kulturalnych, takich jak opery, teatry i 
orkiestry, jak również zespoły muzyczne i 
taneczne; lub

Or. en

Poprawka 138
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) utwory filmowe lub audiowizualne
znajdujące się w zbiorach instytucji 
odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe;
lub

(2) utwory filmowe, nagrania lub utwory
audiowizualne oraz zawarte w nich 
fragmenty utworów,

Or. de

Poprawka 139
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) utwory filmowe, audio lub skreślony
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audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych przed dniem 31 
grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich 
archiwach.

Or. de

Poprawka 140
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych przed dniem 31 
grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich 
archiwach.

(3) utwory wyprodukowane przez 
nadawców i znajdujące się w ich 
archiwach.

Or. de

Poprawka 141
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych przed dniem 31 
grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich 
archiwach.

3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców i znajdujące się w ich 
archiwach.

Or. fr

Poprawka 142
Maria Badia i Cutchet
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych przed dniem 31 
grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich 
archiwach.

(3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych i znajdujące się w 
ich archiwach.

Or. es

Poprawka 143
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych przed dniem 31 
grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich 
archiwach.

(3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych i znajdujące się w 
ich archiwach.

Or. en

Poprawka 144
Marietje Schaake

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych przed dniem 31 
grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich 
archiwach.

(3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych i znajdujące się w 
ich archiwach.

Or. en
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Poprawka 145
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych przed dniem 31 
grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich 
archiwach.

(3) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne wyprodukowane przez 
nadawców publicznych przed dniem 31 
grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich 
archiwach, lub

Or. en

Poprawka 146
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) nagrania występów na żywo lub 
fotografie i inne reprezentacje graficzne 
przedstawiające występy publiczne, 
zawarte w zbiorach innych instytucji 
kulturalnych.

Or. en

Poprawka 147
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli podmiot praw autorskich nie jest 

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli podmiot lub podmioty praw 



PE472.126v01-00 60/97 AM\876815PL.doc

PL

znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie 
został odnaleziony w wyniku starannego 
poszukiwania podmiotu praw autorskich, 
przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3.

autorskich lub praw pokrewnych nie są 
znane lub, nawet jeżeli są znane, nie 
zostały odnalezione w wyniku starannego 
poszukiwania podmiotu praw autorskich, 
przeprowadzonego w dobrej wierze i 
zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

Or. fr

Poprawka 148
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli podmiot praw autorskich nie jest 
znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie
został odnaleziony w wyniku starannego 
poszukiwania podmiotu praw autorskich,
przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3.

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli autor lub posiadacz praw 
pokrewnych nie są znani lub, nawet jeżeli
są znani, nie zostali odnalezieni w wyniku 
starannego poszukiwania 
przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3. W przypadku filmów, 
nagrań i utworów audiowizualnych 
powyższe ma zastosowanie również do ich 
dających się wyodrębnić fragmentów, 
które uznaje się wówczas za osierocone;

Or. de

Poprawka 149
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli podmiot praw autorskich nie jest 
znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie
został odnaleziony w wyniku starannego 
poszukiwania podmiotu praw autorskich, 

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli podmiot praw autorskich nie jest 
znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie
można go odnaleźć w wyniku starannego 
poszukiwania podmiotu praw autorskich, 
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przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3.

przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3.

Or. es

Poprawka 150
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli podmiot praw autorskich nie jest 
znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie 
został odnaleziony w wyniku starannego 
poszukiwania podmiotu praw autorskich, 
przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3.

(1) Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeżeli podmiot praw autorskich nie jest 
znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie 
został odnaleziony w wyniku starannego 
poszukiwania podmiotu praw autorskich, 
przeprowadzonego w rozsądnym czasie i 
zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

Or. hu

Poprawka 151
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli prawa do utworu należą do więcej 
niż jednego podmiotu praw autorskich, 
a jeden z podmiotów praw autorskich jest 
znany i został odnaleziony, utworu tego 
nie uznaje się za utwór osierocony.

2. Jeżeli prawa do utworu należą do więcej 
niż jednego podmiotu praw autorskich lub 
jeżeli utwór zawiera inne utwory lub 
przedmioty objęte ochroną, a przynajmniej
jeden z podmiotów praw autorskich nie
jest znany ani nie został odnaleziony, 
utwór ten nadal uznaje się za utwór 
osierocony do celów niniejszej dyrektywy.
Nie ma to wpływu na prawa podmiotów 
znanych lub wskazanych, zwłaszcza jeśli 
chodzi o prawo do wynagrodzenia.
Państwa członkowskie gwarantują, że 
organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 
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1, a w szczególności należycie uprawnione 
stowarzyszenia zbiorowego zarządzania, 
prowadzą staranne poszukiwania w celu 
wskazania i znalezienia pozostałych 
podmiotów praw autorskich do danego 
utworu.

Or. fr

Poprawka 152
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli prawa do utworu należą do
więcej niż jednego podmiotu praw
autorskich, a jeden z podmiotów praw 
autorskich jest znany i został odnaleziony, 
utworu tego nie uznaje się za utwór 
osierocony.

2. Jeżeli utwór ma więcej niż jednego
autora lub jeżeli do utworu prawa 
pokrewne posiada więcej osób pozwolenie 
tych autorów lub posiadaczy praw
pokrewnych, których można było 
zidentyfikować, należy uznać za 
wystarczające do wykorzystania danego 
utworu, w przypadku gdy zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy nie 
można ustalić lub odnaleźć pozostałych 
autorów lub posiadaczy praw pokrewnych.
W przypadku utworów, których 
poszczególnym częściom można 
jednoznacznie przypisać innych autorów 
lub posiadaczy praw pokrewnych należy 
oddzielnie dla każdej części ustalić, czy 
chodzi o utwór osierocony w rozumieniu 
art. 2 ust. 1.

Or. de

Poprawka 153
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów ustalenia, czy dany utwór jest 
utworem osieroconym, organizacje 
wymienione w art. 1 ust. 1 gwarantują, że
w odniesieniu do każdego utworu
przeprowadza się staranne poszukiwanie
polegające na sprawdzeniu informacji 
w źródłach odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów.

1. Do celów ustalenia, czy dany utwór lub 
jego fragment jest utworem osieroconym
jego posiadacz zadba o przeprowadzenie
w odniesieniu do każdego utworu
starannego poszukiwanie polegającego na
sprawdzeniu informacji w źródłach 
odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów. Posiadacze 
utworów mogą zlecić to stowarzyszeniom 
zbiorowego zarządzania.

Or. de

Poprawka 154
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów ustalenia, czy dany utwór jest 
utworem osieroconym, organizacje 
wymienione w art. 1 ust. 1 gwarantują, że 
w odniesieniu do każdego utworu 
przeprowadza się staranne poszukiwanie 
polegające na sprawdzeniu informacji 
w źródłach odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów.

1. Do celów ustalenia, czy dany utwór jest 
utworem osieroconym, organizacje 
wymienione w art. 1 ust. 1 lub 
stowarzyszenia zbiorwego zarządzania
gwarantują, że w odniesieniu do każdego 
utworu przeprowadza się staranne 
poszukiwanie polegające na sprawdzeniu 
informacji w źródłach odpowiednich dla 
kategorii przedmiotowych utworów.

Or. de

Poprawka 155
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów ustalenia, czy dany utwór jest 
utworem osieroconym, organizacje 
wymienione w art. 1 ust. 1 gwarantują, że 
w odniesieniu do każdego utworu 
przeprowadza się staranne poszukiwanie 
polegające na sprawdzeniu informacji 
w źródłach odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów.

1. Do celów ustalenia, czy dany utwór jest 
utworem osieroconym, organizacje 
wymienione w art. 1 ust. 1 gwarantują, że 
w odniesieniu do każdego pojedynczego 
utworu lub innego przedmiotu objętego 
ochroną przeprowadza się w dobrej wierze 
staranne poszukiwanie polegające na 
sprawdzeniu informacji w źródłach 
odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów.

Or. fr

Poprawka 156
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organizacje, o których mowa w art. 1 
ust. 1, mogą zlecić przeprowadzenie 
starannego poszukiwania innym 
organizacjom, w tym stowarzyszeniom 
zbiorowego zarządzania.

Or. en

Poprawka 157
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów określane są przez każde państwo 
członkowskie w porozumieniu 
z podmiotami praw autorskich 

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów określane są przez każde państwo 
członkowskie, powinny one obejmować
źródła wymienione w załączniku.
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i użytkownikami oraz obejmują źródła 
wymienione w załączniku.

Or. de

Poprawka 158
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów określane są przez każde państwo 
członkowskie w porozumieniu
z podmiotami praw autorskich 
i użytkownikami oraz obejmują źródła 
wymienione w załączniku.

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów określane są przez każde państwo 
członkowskie w porozumieniu z autorem 
i użytkownikami oraz obejmują źródła 
wymienione w załączniku.

Or. de

Poprawka 159
Seán Kelly

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów określane są przez każde państwo 
członkowskie w porozumieniu z 
podmiotami praw autorskich i 
użytkownikami oraz obejmują źródła 
wymienione w załączniku.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 160
Jean-Marie Cavada
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów określane są przez każde państwo 
członkowskie w porozumieniu z 
podmiotami praw autorskich i 
użytkownikami oraz obejmują źródła 
wymienione w załączniku.

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów lub wszelkich innych 
przedmiotów objętych ochroną określane 
są przez każde państwo członkowskie w 
porozumieniu z podmiotami praw 
autorskich i użytkownikami oraz mogą 
obejmować źródła wymienione w 
załączniku.

Or. fr

Poprawka 161
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów określane są przez każde państwo 
członkowskie w porozumieniu z 
podmiotami praw autorskich i 
użytkownikami oraz obejmują źródła 
wymienione w załączniku.

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów określane są przez każde państwo 
członkowskie w porozumieniu z 
podmiotami praw autorskich i 
użytkownikami oraz obejmują wszystkie 
źródła wymienione w załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 3 ust. 2 powinien jasno stanowić, że wszystkie źródła wymienione w załączniku należy 
traktować jako podstawowe elementy każdego starannego poszukiwania, które może zostać 
uzupełnione przez państwa członkowskie zgodnie z decyzją podjętą przez podmioty praw 
autorskich tej samej kategorii utworów w państwach członkowskich, w których wystąpiono o 
zezwolenie.

Poprawka 162
Helga Trüpel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie
w państwie członkowskim, w którym 
utwór opublikowano lub nadano po raz 
pierwszy.

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest w państwie 
członkowskim, w którym utwór 
opublikowano lub nadano po raz pierwszy.

Or. de

Poprawka 163
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym utwór 
opublikowano lub nadano po raz pierwszy.

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym utwór 
opublikowano, nadano lub utrwalono po 
raz pierwszy.

Or. fr

Poprawka 164
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie
w państwie członkowskim, w którym 
utwór opublikowano lub nadano po raz 
pierwszy.

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie
w państwie członkowskim, w którym 
utwór opublikowano, wystawiono lub 
nadano po raz pierwszy.

Or. de
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Poprawka 165
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym utwór 
opublikowano lub nadano po raz pierwszy.

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym utwór 
opublikowano lub nadano po raz pierwszy 
lub w którym miał miejsce pierwszy 
występ publiczny.

Or. en

Poprawka 166
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym utwór 
opublikowano lub nadano po raz pierwszy.

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym utwór 
opublikowano lub nadano po raz pierwszy;
Niemniej w przypadku uzasadnionej 
niepewności co do miejsca, w którym 
utwór został opublikowany lub nadany po 
raz pierwszy, staranne poszukiwania 
można rozszerzyć na inne państwa 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 3 ust. 3 ma na celu wyjaśnienie, że poszukiwania powinny wykraczać poza państwo 
pierwszej publikacji, jeśli istnieje uzasadniona wątpliwość co do jej miejsca.
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Poprawka 167
Iosif Matula

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli prawa autorskie do jakiegoś 
dzieła należą do wielu osób pochodzących 
także z krajów spoza UE, instytucja 
prowadząca staranne poszukiwania 
podejmuje również kroki mające na celu 
zlokalizowanie tych osób.

Or. ro

Poprawka 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy wiadomo, że utwór 
kinematograficzny lub audiowizualny jest 
koprodukcją, staranne poszukiwanie musi 
zostać przeprowadzone w każdym 
państwie członkowskim, w którym 
koprodukcja miała miejsce.

Or. en

Poprawka 169
Jean-Marie Cavada

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli zakłada się, że dany utwór 
filmowy lub audiowizualny będący 
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przedmiotem starannego poszukiwania 
mógł powstać w koprodukcji, to staranne 
poszukiwanie należy przeprowadzić w 
kraju mającym większościowy udział w 
koprodukcji, który określa się przy 
uwzględnieniu takich czynników 
materialnych jak język, w którym film 
został nakręcony, lub oryginalny tytuł 
filmu. Jeżeli poszukiwanie w tym kraju 
okaże się bezowocne, to należy je 
przeprowadzić obowiązkowo w krajach, co 
do których można w sposób uzasadniony 
zakładać mniejszościowy udział w 
koprodukcji.

Or. fr

Poprawka 170
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie
danych.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie i przechowywanie wyników 
starannych poszukiwań przeprowadzanych 
na ich terytoriach w oficjalnie 
zatwierdzonym i ogólnodostępnym 
rejestrze zawierającym bazy danych.

Or. lt

Poprawka 171
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
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poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych.

poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej i łatwej w 
użyciu bazie danych.

Or. el

Poprawka 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w bazie danych 
ogólnodostępnej we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 173
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w bazie danych 
ogólnodostępnej dla wszystkich państw 
członkowskich .

Or. de

Poprawka 174
Iosif Matula
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych. Rozpoczęcie starannych 
poszukiwań jest zaznaczone w tej 
ogólnodostępnej bazie danych.

Or. ro

Poprawka 175
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Odpowiednio upoważnione 
stowarzyszenia zbiorowego zarządzania są 
uprawnione do działania w imieniu tych 
podmiotów praw autorskich, których nie 
można odnaleźć nawet w wyniku 
starannego poszukiwania.

Or. en

Poprawka 176
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy wiadomo, że utwór 
kinematograficzny lub audiowizualny 
będący przedmiotem starannego 
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poszukiwania jest koprodukcją, 
poszukiwanie to musi zostać 
przeprowadzone w każdym państwie 
członkowskim, w którym koprodukcja 
miała miejsce.

Or. en

Poprawka 177
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
w poszanowaniu przepisów prawa 
wspólnotowego i porozumień 
międzynarodowych dotyczących praw 
autorskich i praw pokrewnych 
przyjmować przepisy szczegółowe 
wprowadzające proste i rozszerzone 
systemy rejestrowania praw.

Or. de

Poprawka 178
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony
w dowolnym momencie ma możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Jeżeli utwór uznany za utwór osierocony 
ma tylko jednego autora, państwa 
członkowskie gwarantują, że ma on
w dowolnym momencie możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Or. de
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Poprawka 179
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony
w dowolnym momencie ma możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Państwa członkowskie gwarantują, że
autor lub podmiot posiadający prawa
pokrewne w dowolnym momencie ma 
możliwość unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Or. de

Poprawka 180
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Państwa członkowskie gwarantują, że 
podmiot posiadający lub podmioty 
posiadające prawa autorskie do utworu 
uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma lub mają 
możliwość i wyłączne prawo 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Or. el

Poprawka 181
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Państwa członkowskie gwarantują, że 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony, 
który został w międzyczasie zlokalizowany,
w dowolnym momencie ma możliwość 
rozpoczęcia procesu unieważnienia statusu 
utworu osieroconego.

Or. hu

Poprawka 182
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustanie statusu utworu osieroconego 
nie jest podstawą do zakwestionowania 
zawartych do tego czasu umów 
dotyczących zgodnego z niniejszą 
dyrektywą wykorzystywania utworu 
będącego dotychczas utworem 
osieroconym.

Or. fr

Poprawka 183
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1
mogą wykorzystywać utwór osierocony 
w następujące sposoby:

1. Państwa członkowskie gwarantują, że
utwory osierocone lub osierocone 
fragmenty utworów mogą być 
wykorzystywane w następujący sposób:
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Or. de

Poprawka 184
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udostępniając utwór osierocony, w 
rozumieniu art. 3 dyrektywy 2001/29/WE;

a) prezentując publicznie utwór 
osierocony, w tym udostępniając go 
publicznie w dowolnym miejscu i czasie;

Or. fr

Poprawka 185
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udostępniając utwór osierocony, w 
rozumieniu art. 3 dyrektywy 2001/29/WE;

a) publicznie rozpowszechniając utwór 
osierocony, w rozumieniu art. 3 dyrektywy 
2001/29/WE;

Or. es

Poprawka 186
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udostępniając utwór osierocony, 
w rozumieniu art. 3 dyrektywy 
2001/29/WE;

a) rozpowszechniając utwór osierocony, w 
rozumieniu art. 3 dyrektywy 2001/29/WE;
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Or. de

Poprawka 187
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udostępniając utwór osierocony,
w rozumieniu art. 3 dyrektywy 
2001/29/WE;

a) rozpowszechniając i udostępniając 
utwór osierocony, w rozumieniu art. 3 
dyrektywy 2001/29/WE;

Or. de

Poprawka 188
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi 
inaczej, organizacje, o których mowa 
w art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać 
utworów osieroconych do celów innych 
niż realizacja ich zadań leżących 
w interesie publicznym, obejmujących 
w szczególności ochronę i odnowę 
utworów znajdujących się w ich zbiorach 
oraz zapewnianie dostępu do nich 
w celach kulturalnych i edukacyjnych.

skreślony

Or. de

Poprawka 189
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi 
inaczej, organizacje, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać 
utworów osieroconych do celów innych niż 
realizacja ich zadań leżących w interesie 
publicznym, obejmujących w 
szczególności ochronę i odnowę utworów 
znajdujących się w ich zbiorach oraz 
zapewnianie dostępu do nich w celach 
kulturalnych i edukacyjnych.

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi 
inaczej, organizacje, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać 
utworów osieroconych do celów innych niż 
realizacja ich zadań leżących w interesie 
publicznym, obejmujących w 
szczególności ochronę i odnowę utworów 
znajdujących się w ich zbiorach oraz 
zapewnianie dostępu do nich w celach 
edukacyjnych i badawczych.

Or. fr

Poprawka 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi 
inaczej, organizacje, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać 
utworów osieroconych do celów innych niż 
realizacja ich zadań leżących w interesie 
publicznym, obejmujących w 
szczególności ochronę i odnowę utworów 
znajdujących się w ich zbiorach oraz 
zapewnianie dostępu do nich w celach 
kulturalnych i edukacyjnych.

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi 
inaczej, organizacje, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać 
utworów osieroconych do celów innych niż 
realizacja ich zadań leżących w interesie 
publicznym, obejmujących w 
szczególności ochronę i odnowę utworów 
znajdujących się w ich zbiorach oraz 
zapewnianie dostępu do tych utworów w 
celach kulturalnych, edukacyjnych i
badawczych.

Or. en

Poprawka 191
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mają swobodę 
wyboru konkretnej metody zarządzania 
prawami, takiej jak system rozszerzonych 
zbiorowych licencji.

Or. en

Poprawka 192
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
swobody zawierania przez te instytucje 
umów służących realizacji zadań leżących 
w interesie publicznym.

skreślony

Or. de

Poprawka 193
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
swobody zawierania przez te instytucje 
umów służących realizacji zadań leżących 
w interesie publicznym.

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
realizacji zadań leżących w interesie 
publicznym, zwłaszcza dzięki tworzeniu 
krajowych funduszy publicznych na rzecz 
digitalizacji i rozpowszechniania utworów 
osieroconych.

Or. fr
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Poprawka 194
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
w sytuacji gdy organizacje wymienione 
w art. 1 ust. 1 wykorzystują utwory 
osierocone zgodnie z ust. 1, prowadzą one 
rejestr przeprowadzanych przez nie 
starannych poszukiwań oraz 
ogólnodostępny rejestr przypadków 
wykorzystania danego utworu 
osieroconego.

skreślony

Or. de

Poprawka 195
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dokończenie wrażania niniejszej 
dyrektywy wymaga, by nadawcy mieli 
możliwość wykorzystywania utworów 
uznanych za osierocone w ramach ich 
zwyczajnej działalności na warunkach 
określonych w niniejszej dyrektywie.

Or. fr

Poprawka 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Możliwości wykorzystania utworów 
osieroconych na mocy niniejszej 
dyrektywy w żaden sposób nie naruszają 
praw osobistych podmiotów praw 
autorskich. W przypadku gdy podmiot 
praw autorskich do utworu osieroconego 
jest znany, ale nie został odnaleziony, 
nazwisko podmiotu praw autorskich jest 
podawane przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu.

Or. en

Poprawka 197
Silvia Costa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
ustaleń dotyczących metod 
administrowania prawami, takich jak 
rozszerzone licencje zbiorowe, 
obowiązujących w państwach 
członkowskich.

Or. it

Poprawka 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Dopuszczone możliwości wykorzystywania 
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utworów osieroconych

Or. en

Poprawka 199
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Dopuszczone możliwości wykorzystywania 

utworów osieroconych

Or. de

Poprawka 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 
na wykorzystanie utworu osieroconego do 
celów innych niż cele wymienione w art. 6 
ust. 2, pod warunkiem że:

skreślone

Or. en

Poprawka 201
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie



AM\876815PL.doc 83/97 PE472.126v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 
na wykorzystanie utworu osieroconego do 
celów innych niż cele wymienione w art. 6 
ust. 2, pod warunkiem że:

skreślony

Or. de

Poprawka 202
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 
na wykorzystanie utworu osieroconego do 
celów innych niż cele wymienione w art. 6 
ust. 2, pod warunkiem że:

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 
na wykorzystanie utworu osieroconego do 
celów innych niż cele wymienione w art. 6 
ust. 2, jeżeli wykorzystanie to jest zgodne z 
wykonywanymi przez nie zadaniami 
publicznymi, pod warunkiem że:

Or. fr

Poprawka 203
Iosif Matula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 
na wykorzystanie utworu osieroconego do 
celów innych niż cele wymienione w art. 6 
ust. 2, pod warunkiem że:

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 
na wykorzystanie utworu osieroconego do 
celów innych niż cele wymienione w art. 6 
ust. 2 w zamian za stałą rozsądną opłatę i
pod warunkiem, że:
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Or. ro

Poprawka 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 
prowadzą rejestr przeprowadzanych przez 
nie starannych poszukiwań;

skreślony

Or. en

Poprawka 205
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 
prowadzą rejestr przeprowadzanych przez 
nie starannych poszukiwań;

skreślony

Or. de

Poprawka 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) organizacje prowadzą ogólnodostępne 
rejestry przypadków wykorzystania przez 
nie utworów osieroconych;

skreślony
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Or. en

Poprawka 207
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) organizacje prowadzą ogólnodostępne 
rejestry przypadków wykorzystania przez 
nie utworów osieroconych;

skreślony

Or. de

Poprawka 208
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) organizacje prowadzą ogólnodostępne 
rejestry przypadków wykorzystania przez 
nie utworów osieroconych;

(2) organizacje prowadzą łatwe w użyciu i 
szczegółowe ogólnodostępne rejestry 
przypadków wykorzystania przez nie 
utworów osieroconych;

Or. el

Poprawka 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) w przypadku gdy podmiot posiadający 
prawa autorskie do utworu osieroconego 
jest znany, ale nie został odnaleziony, 

skreślony
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nazwisko podmiotu praw autorskich jest 
podawane przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu;

Or. en

Poprawka 210
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) w przypadku gdy podmiot posiadający 
prawa autorskie do utworu osieroconego 
jest znany, ale nie został odnaleziony, 
nazwisko podmiotu praw autorskich jest 
podawane przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu;

skreślony

Or. de

Poprawka 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) podmioty praw autorskich, które 
unieważniają status utworu osieroconego 
w rozumieniu art. 5, otrzymują 
wynagrodzenie za przypadki 
wykorzystania tego utworu przez 
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1;

skreślony

Or. en

Poprawka 212
Petra Kammerevert
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) podmioty praw autorskich, które 
unieważniają status utworu osieroconego 
w rozumieniu art. 5, otrzymują 
wynagrodzenie za przypadki 
wykorzystania tego utworu przez 
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1;

skreślony

Or. de

Poprawka 213
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. podmioty praw autorskich, które 
unieważniają status utworu osieroconego
w rozumieniu art. 5, otrzymują 
wynagrodzenie za przypadki 
wykorzystania tego utworu przez 
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1;

4. podmioty praw autorskich, które 
unieważniają status utworu osieroconego 
w rozumieniu art. 5, otrzymują następnie 
wynagrodzenie za przypadki 
wykorzystania tego utworu przez 
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1;

Or. hu

Poprawka 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) podmioty praw autorskich mają prawo 
do otrzymania wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 4, w terminie określonym 
przez państwa członkowskie, który nie jest 

skreślony
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krótszy niż pięć lat od daty czynności 
podlegającej wynagrodzeniu.

Or. en

Poprawka 215
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) podmioty praw autorskich mają prawo 
do otrzymania wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 4, w terminie określonym 
przez państwa członkowskie, który nie jest 
krótszy niż pięć lat od daty czynności 
podlegającej wynagrodzeniu.

skreślony

Or. de

Poprawka 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
metody udzielania zezwoleń w rozumieniu 
ust. 1 i zachowują swobodę decydowania o 
sposobach wykorzystania dochodów, które 
pozostają nieodebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5.

skreślony

Or. en

Poprawka 217
Petra Kammerevert
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
metody udzielania zezwoleń w rozumieniu 
ust. 1 i zachowują swobodę decydowania 
o sposobach wykorzystania dochodów, 
które pozostają nieodebrane po upływie 
terminu ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5.

skreślony

Or. de

Poprawka 218
Iosif Matula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
metody udzielania zezwoleń w rozumieniu 
ust. 1 i zachowują swobodę decydowania o 
sposobach wykorzystania dochodów, które 
pozostają nieodebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5.

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
metody udzielania zezwoleń w rozumieniu 
ust. 1 i zachowują swobodę decydowania o 
sposobach wykorzystania dochodów, które 
pozostają nieodebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5.
Wybierane są przede wszystkim instytucje 
publiczne, które finansują projekty 
kulturalne w państwach członkowskich.

Or. ro

Poprawka 219
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
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Możliwości w zakresie rozszerzonego 
zarządzania prawami

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
zbiorowe uprawnianie stowarzyszeń 
zarządzania zbiorowego i operatorów 
masowych, np. nadawców, do 
rozpowszechniania, w tym publicznego 
udostępniania w rozumieniu art. 3 
dyrektywy 2001/29/WE, konkretnych 
kategorii utworów lub innych utworów 
chronionych prawem autorskim można 
rozszerzyć na autorów i posiadaczy praw 
pokrewnych w odniesieniu do utworów tej 
samej kategorii, którzy nie są 
reprezentowani przez stowarzyszenia 
zarządzania zbiorowego, niezależnie od 
tego, czy utwór ten jest utworem 
osieroconym w rozumieniu art. 2, przy 
założeniu, że:
a) podmiot praw, który nie będzie 
reprezentowany przez stowarzyszenia 
zarządzania zbiorowego, ma prawo w 
dowolnym momencie sprzeciwić się 
powszechnemu wykorzystaniu utowru i 
skorzystać bezpośrednio z przysługujących 
mu praw oraz
b) takie porozumienie między 
stowarzyszeniami zarządzania zbiorowego 
i operatorami masowymi ma zastosowanie 
jedynie do produkcji, które zostały po raz 
pierwszy opublikowane w tym państwie 
członkowskim, w którym dany operator 
masowy ma swoją siedzibę.
2. Ustęp 1 postanowień niniejszego 
artykułu nie ma zastosowania do 
produkcji kinowych.
3. Państwa członkowskie gwarantują, że w 
przypadkach, w których ma zastosowanie 
zbiorowe przyznanie praw zgodnie z 
postanowieniami ust. 1, dane 
stowarzyszenie zarządzania zbiorowego 
prowadzi ogólnie dostępny rejestr 
podmiotów praw, których nie można 
zidentyfikować lub odnaleźć.
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Or. de

Poprawka 220
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
Dokumentowanie oraz rejestracja 

wykorzystania utworu i wynagrodzenia za 
wykorzystanie

1. Państwa członkowskie dbają o 
publiczne udostępnianie dokumentacji 
starannego poszukiwania dzieł 
osieroconych lub fragmentów dzieł 
osieroconych. W tym celu państwa 
członkowskie we współpracy z Komisją 
powinny opracować jednolite minimalne 
normy obowiązujące w całej UE oraz 
dążyć do utworzenia centralnej bazy 
danych lub do korzystania z takiej bazy.
2. Państwa członkowskie dbają o 
publiczną rejestrację przypadków 
wykorzystywania dzieł osieroconych lub 
fragmentów dzieł osieroconych. W tym 
celu państwa członkowskie we współpracy 
z Komisją powinny opracować jednolite 
minimalne normy obowiązujące w całej 
UE oraz dążyć do utworzenia centralnej 
bazy danych lub do korzystania z takiej 
bazy.
3. W każdym przypadku wykorzystania 
dzieł osieroconych lub fragmentów dzieł 
osieroconych, których twórcy lub 
posiadacze praw pokrewnych w stosunku 
do praw autorskich zostali wprawdzie 
zidentyfikowani, ale ich nie odnaleziono, 
należy podać nazwiska tych osób.
4. Twórcom lub posiadaczom praw 
pokrewnych w stosunku do praw 
autorskich, którzy unieważniają status 
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utworu osieroconego w rozumieniu art. 5, 
należy wypłacić wynagrodzenie za 
dotychczasowe wykorzystanie utworu.
Mają oni prawo do otrzymania 
wynagrodzenia w terminie określonym 
przez państwa członkowskie, który nie 
może być krótszy niż pięć lat od daty 
czynności, za którą należne jest 
wynagrodzenie. Gdyby stowarzyszenie 
zbiorowego zarządzania, o którym mowa 
w art. 3, było uprawnione do pobierania 
wynagrodzenia jako powiernik, możliwe 
jest wystąpienie z roszczeniem o 
wynagrodzenie do tego stowarzyszenia.
5. Dochody uzyskane przez stowarzyszenia 
zbiorowego zarządzania, które po upływie 
okresu określonego w ust. 4 nie są 
przedmiotem dochodzenia roszczenia, 
przekazuje się na cele, które 
stowarzyszenia zbiorowego zarządzania 
zazwyczaj finansują dzięki takim 
dochodom. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić regulacje nakazujące 
przeznaczenie tych dochodów na pokrycie 
kosztów starannego poszukiwania lub 
utrzymania i aktualizacji niezbędnych do 
tego celu baz danych.

Or. de

Poprawka 221
Zoltán Bagó

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
dotyczących w szczególności: patentów, 
znaków towarowych, prawa do wzorów 
przemysłowych, wzorów użytkowych, 
topografii półprzewodników, czcionek 
drukarskich, dostępu warunkowego, 
dostępu drogą kablową do usług radiowych 

Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów 
dotyczących w szczególności: patentów, 
znaków towarowych, prawa do wzorów 
przemysłowych, wzorów użytkowych, 
topografii półprzewodników, czcionek 
drukarskich, dostępu warunkowego, 
dostępu drogą kablową do usług radiowych 
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i telewizyjnych, ochrony narodowych 
skarbów kultury, wymagań prawnych w 
zakresie egzemplarza obowiązkowego, 
prawa o praktykach ograniczających i 
nieuczciwej konkurencji, tajemnic 
handlowych, bezpieczeństwa, poufności, 
ochrony danych i prywatności, dostępu do 
dokumentów publicznych i prawa o 
zobowiązaniach umownych.

i telewizyjnych, ochrony narodowych 
skarbów kultury, wymagań prawnych w 
zakresie egzemplarza obowiązkowego, 
prawa o praktykach ograniczających i 
nieuczciwej konkurencji, tajemnic 
państwowych, tajemnic handlowych, 
bezpieczeństwa, poufności, ochrony 
danych i prywatności, ochrony prawa do 
prywatności, dostępu do dokumentów 
publicznych i prawa o zobowiązaniach 
umownych.

Or. hu

Poprawka 222
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
bez uszczerbku dla przepisów dotyczących 
zarządzania prawami do utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną, zwłaszcza 
przepisów dotyczących przyznawania 
licencji zbiorowych, ustawowego 
domniemania reprezentacji lub 
przeniesienia, obowiązkowego 
zarządzania zbiorowego lub połączenia 
tych elementów, niezależnie od tego, czy te 
utwory lub przedmioty objęte ochroną są 
utworami osieroconymi w rozumieniu art. 
2, zgodnie z prawem europejskim i z 
międzynarodowymi umowami 
dotyczącymi praw autorskich i praw 
pokrewnych. Jeżeli takie przepisy istnieją 
lub są wprowadzane, pozostałe państwa 
członkowskie upewniają się, że podmioty 
korzystające z przepisów art. 1 ust. 1 są 
prawnie chronione w kwestii użytkowania 
przez nie utworów lub innych 
przedmiotów objętych ochroną i będących 
przedmiotem licencji lub zezwolenia 
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zgodnie z tymi przepisami.

Or. fr

Poprawka 223
Petra Kammerevert

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa nie przesądza o 
regulacjach już istniejących w państwach 
członkowskich lub takich, które dopiero 
zostaną wprowadzone, dotyczących 
zarządzania prawami do przedmiotów 
chronionych na mocy prawa autorskiego 
lub innych przedmiotów chronionych na 
mocy przepisów prawa o ochronie 
świadczeń, zwłaszcza o zbiorowych 
systemach licencjonowania praw oraz 
domniemaniach prawnych dotyczących 
reprezentowania podmiotów praw 
autorskich lub przeniesienia praw ani o 
obowiązkowych, przewidzianych prawem 
systemach zarządzania prawami, ani o 
kombinacjach powyższych elementów;

Or. de

Poprawka 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Środki zapobiegawcze

We współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami państwa 
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członkowskie wspierają wszelkie środki 
zapobiegawcze, które mogłyby ograniczyć 
zjawisko utworów osieroconych i ich 
liczbę.

Or. en

Poprawka 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Stosowanie w czasie

1. Przepisy niniejszej dyrektywy mają 
zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 
utworów wymienionych w art. 1, które w 
dniu [termin transpozycji] są chronione 
przepisami prawa autorskiego 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich.
2. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla czynności dokonanych i 
praw uzyskanych przed [termin 
transpozycji].

Or. en

Poprawka 226
Marek Henryk Migalski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy niniejszej dyrektywy mają 
zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 
utworów wymienionych w art. 1, które w 
dniu [termin transpozycji] są chronione 

skreślony
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przepisami prawa autorskiego 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich.

Or. pl

Poprawka 227
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stowarzyszenie wydawców w 
odpowiednim kraju oraz stowarzyszenia 
autorów i dziennikarzy;

a) wydawcy i stowarzyszenie wydawców w 
odpowiednim kraju oraz stowarzyszenia 
autorów i dziennikarzy;

Or. en

Uzasadnienie

W tej kategorii należy również uwzględnić poszczególnych wydawców.

Poprawka 228
Seán Kelly

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wydawnictwo.

Or. en

Poprawka 229
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) W odniesieniu do utworów znajdujących 
się w zbiorach instytucji odpowiedzialnych 
za dziedzictwo filmowe oraz nadawców 
publicznych:

5) W odniesieniu do utworów znajdujących 
się w zbiorach instytucji odpowiedzialnych 
za dziedzictwo filmowe oraz nadawców:

Or. fr

Poprawka 230
Helga Trüpel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 5 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) stowarzyszenia zawodowe w 
odpowiednich państwach członkowskich.

Or. de


