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Poprawka 16
Phil Prendergast

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 
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 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 17
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

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 

(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 
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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”.

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”.
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu).

Or. en

Poprawka 18
Ashley Fox

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

Poprawka 19
Phil Prendergast

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 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

Poprawka 20
Zuzana Roithová

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”.
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu).

Or. en
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Poprawka 21
Ashley Fox

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 2001/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 
r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, przed 
przystąpieniem do digitalizacji i 
publicznego udostępnienia danego utworu 
konieczne jest uzyskanie zgody autora.

Or. en

Poprawka 22
Phil Prendergast

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

Or. en

Poprawka 23
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Prawa autorskie są gospodarczą 
podstawą przemysłu twórczego, ponieważ 
pobudzają innowacje, twórczość, 
inwestycje i produkcje. Masowa 
digitalizacja utworów i ich masowe 
rozpowszechnianie są w związku z tym 
sposobami ochrony europejskiego 
dziedzictwa kulturowego.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment replaces AM 1.

Poprawka 24
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Prawo autorskie to ważne narzędzie 
służące do wynagradzania branży 
artystycznej za jej pracę.

Or. nl
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Poprawka 25
Phil Prendergast

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. en

Poprawka 26
Phil Prendergast

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 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.

Or. en
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Poprawka 27
Zuzana Roithová

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.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. cs

Poprawka 28
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Utwory muzyczne, w tym utwory 
zawarte w utworach audio, 
audiowizualnych i kinowych, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 akapit 2 i 3, nie 
powinny być objęte zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 29
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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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) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie wyłącznie do utworów, które 
po raz pierwszy opublikowano lub nadano 
w danym państwie członkowskim. Komisja 
powinna zbadać sytuację, jeżeli dany 
utwór został wyprodukowany i 
rozpowszechniony przez jednostkę z 
danego państwa członkowskiego, lecz po 
raz pierwszy został opublikowany w 
państwie znajdującym się poza Unią 
Europejską.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna badać problem utworów, które zostały wyprodukowane na terytorium 
europejskim i przeznaczone do rozpowszechniania w Europie, lecz sama publikacja miała 
miejsce w kraju trzecim poza Europą ze względu na niższe koszty. W przypadku British 
Library problem ten dotyczy 30% książek, w szczególności tych, które są drukowane w 
Indiach. 

Poprawka 30
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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. W tym 
ostatnim przypadku organizacje, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, powinny 
pozostać odpowiedzialne za to, aby 
poszukiwania były staranne. Państwa 
członkowskie powinny mianować 
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jednostki uprawnione do poświadczenia, 
że staranne poszukiwania zostały 
przeprowadzone w dobrej wierze. 

Or. en

Poprawka 31
Ashley Fox

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 32
Phil Prendergast

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.
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Or. en

Poprawka 33
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 autora w sposób ustalony 
przez autorów i wydawców lub ich 
reprezentantów w państwie członkowskim, 
gdzie utwór został opublikowany po raz 
pierwszy. Należy zezwolić państwom 
członkowskim na umożliwienie 
przeprowadzania starannego poszukiwania 
przez organizacje wymienione w niniejszej 
dyrektywie lub inne organizacje.

Or. en

Poprawka 34
Zuzana Roithová

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. W tym 
ostatnim przypadku organizacje, o których 
mowa w niniejszej dyrektywie, powinny 
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pozostać odpowiedzialne za to, aby 
poszukiwania były staranne.

Or. en

Poprawka 35
Louis Grech

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 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
jasnych i przyjaznych dla użytkownika 
ramach, aby umożliwić wzajemne 
połączenie i interoperacyjność na 
poziomie ogólnoeuropejskim pomiędzy 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi, a także korzystanie z nich 
za pomocą jednego punktu dostępu.

Or. en
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Poprawka 36
Toine Manders

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.
Aby unikać powielania wysiłków 
związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie należy przeprowadzić 
wyłącznie w państwie członkowskim, w 
którym utwór został opublikowany, 
nadany lub podany do publicznej 
wiadomości po raz pierwszy. Ponadto, aby 
unikać powielania kosztownej digitalizacji
oraz upewnić się, czy status dzieła 
osieroconego został przyznany w innym 
państwie członkowskim, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by
wyniki starannych poszukiwań 
przeprowadzanych na ich terytorium oraz
przypadki wykorzystywania utworów 
osieroconych przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie były 
rejestrowane w ogólnodostępnej bazie 
danych. Ogólnodostępne i bezpłatne 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 i interoperacyjne na szczeblu
ogólnoeuropejskim oraz aby korzystanie z 
nich możliwe było za pomocą jednego 
punktu dostępu.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 3.

Poprawka 37
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby ułatwić transgraniczny dostęp 
do publicznych baz danych dostępnych 
online, zawierających wyniki poszukiwań 
i informacje dotyczące wykorzystywania 
utworów osieroconych, byłoby pożądane, 
aby państwa członkowskie poinformowały 
Komisję o lokalizacji online baz danych 
na ich terytorium i aby Komisja udzieliła 
tych informacji innym państwom 
członkowskim.  Należy znaleźć praktyczne 
rozwiązania umożliwiające korzystanie 
online oraz  połączenie tych baz danych za 
pomocą jednego europejskiego punktu 
dostępu, dostępnego dla ogółu 
społeczeństwa na odległość drogą 
elektroniczną oraz ułatwić dostęp do 
zawartych w nich informacji, w 
szczególności za pomocą mechanizmów 
technicznych takich jak tłumaczenie 
automatyczne, aby przezwyciężyć bariery 
językowe.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić dostęp do baz danych lub rejestrów zawierających wyniki poszukiwań i 
informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych, w szczególności w kontekście 
transgranicznym, państwa członkowskie będą musiały współpracować z Komisją. 

Poprawka 38
Ashley Fox
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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) Kilka podmiotów może posiadać 
prawa autorskie do utworów 
osieroconych, a 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

Poprawka 39
Phil Prendergast

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) Kilka podmiotów może posiadać 
prawa autorskie do utworów działalności 
kreatywnej, a 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

Poprawka 40
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby unikać powielania wysiłków (15) Aby unikać powielania wysiłków 
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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.

związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie należy przeprowadzić 
wyłącznie w państwie członkowskim, w 
którym utwór został opublikowany, 
nadany lub podany do publicznej 
wiadomości po raz pierwszy lub, w danym 
przypadku, w kraju najbardziej 
związanym z utworem. 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. en

Uzasadnienie

Umożliwia to objęcie dyrektywą utworów nieopublikowanych/nienadanych i dotyczy 
przypadków, w których dzieło zostało opublikowane po raz pierwszy poza terytorium UE (np. 
wiele brytyjskich publikacji zostało po raz pierwszy wydanych w Indiach), lub w których nie 
wiadomo, gdzie dzieło opublikowano po raz pierwszy.

Poprawka 41
Zuzana Roithová

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 

(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. Rozsądne, 
staranne poszukiwania prowadzone w 
dobrej wierze w źródłach w państwie
członkowskim, w którym utwór 
opublikowano lub nadano po raz 
pierwszy, mogą prowadzić do sprawdzenia 
informacji dostępnych w innym państwie 
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przeprowadzanych na ich terytoriach w 
ogólnodostępnej bazie danych.

członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ściślejsze określenie, gdzie należy prowadzić staranne poszukiwania.

Poprawka 42
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Niniejsza dyrektywa powinna 
obejmować również utwory lub inne 
przedmioty objęte ochroną zawarte w 
utworach, które zostały opublikowane lub 
nadane po raz pierwszy w danym państwie 
członkowskim. 

Or. en

Poprawka 43
Ashley Fox

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 danych
utworów, należy zapewnić im możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Or. en



AM\881941PL.doc 19/46 PE475.793v01-00

PL

Poprawka 44
Phil Prendergast

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 danych
utworów, należy zapewnić im możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Or. en

Poprawka 45
Zuzana Roithová

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 
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.

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Or. cs

Poprawka 46
Zuzana Roithová

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 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. Umowy te nie 
powinny zawierać ograniczeń dotyczących 
sposobu, w jaki biblioteki, placówki 
oświatowe, muzea, archiwa oraz instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowo-
radiowe w jaki niniejsza dyrektywa 
zezwala im wykorzystywać utwory 
osierocone w ramach wypełniania zadań 
leżących w interesie publicznym, w 
szczególności w odniesieniu do 
udostępniania utworów osieroconych bez 
wykluczania kogokolwiek ani 
dyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że publiczno-prywatne partnerstwa nie mogą narzucać instytucjom 
publicznym ograniczeń w udostępnianiu danym osobom utworów osieroconych, które zostały 
zdigitalizowane i publicznie udostępnione.
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Poprawka 47
Ashley Fox

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 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, lecz nie mogą im 
nadawać żadnych praw do 
wykorzystywania utworów.

Or. en

Poprawka 48
Phil Prendergast

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

(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 i 
nadawcy mogą zawierać z partnerami 
handlowymi umowy na digitalizację i 
udostępnianie utworów osieroconych w 
celu wykorzystania tych utworów zgodnie 
z możliwościami dozwolonymi na mocy 
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niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą 
przewidywać wniesienie przez partnerów 
wkładu finansowego.

niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą 
przewidywać wniesienie przez partnerów 
wkładu finansowego.

Or. en

Poprawka 49
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Ekonomiczną podstawę branży 
artystycznej tworzy interakcja ochrony i 
promocji istniejącego dziedzictwa 
kulturowego, dobrej edukacji i rzemiosła z 
branżą artystyczną. Dla dobra branży 
artystycznej konieczne jest prowadzenie 
przez państwa członkowskie spójnej 
polityki we wszystkich tych obszarach1. 
1 TNO, 12 września 2011 r., "Vormgeving 
verder op de kaart", analiza na zlecienie 
Premsela.org: 
http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.ph
p?nid=7350

Or. nl

Poprawka 50
Christel Schaldemose

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 narusza
obowiązujących ustaleń w państwach 
członkowskich dotyczących metod 
administrowania prawami, takich jak 
rozszerzone zbiorowe licencje, ustawowe 
domniemanie reprezentacji lub 
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przeniesienia, obowiązkowe zarządzanie 
zbiorowe lub połączenie tych elementów.

Or. en

Poprawka 51
Phil Prendergast

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 prawnie uznanych rozwiązań w 
państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

Or. en

Poprawka 52
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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.

Or. en



PE475.793v01-00 24/46 AM\881941PL.doc

PL

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 7.

Poprawka 53
Phil Prendergast

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 być godziwe, 
proporcjonalne i 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
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Poprawka 54
Phil Prendergast

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. en

Poprawka 55
Ashley Fox

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 opublikowanych lub 
nadanych po raz pierwszy w jednym z 
państw członkowskich lub, w 
odpowiednim przypadku, w kraju 
najściślej związanym z danym dziełem, i 
obejmuje:

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwia to objęcie dyrektywą utworów nieopublikowanych/nienadanych. Możliwe, że 
miejsce pierwszej publikacji dzieła nie jest znane. Rozwiązuje to również problem w sytuacji, 
kiedy wiele brytyjskich publikacji zostało po raz pierwszy wydanych w Indiach.

Poprawka 56
Phil Prendergast
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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 chronionych prawem 
autorskim, po raz pierwszy 
opublikowanych lub nadanych w jednym z 
państw członkowskich, i obejmuje:

Or. en

Poprawka 57
Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) dzieła w postaci odrębnych fotografii i 
innych obrazów, w przypadku których 
można przeprowadzić staranne 
poszukiwanie w oparciu o określone 
związane z nimi informacje 
identyfikacyjne (np. pieczątki studia 
fotograficznego itp.) i odnośnie do których 
prawa osobiste nie stanowią przeszkody 
prawnej, znajdujące się w zbiorach 
organizacji, o których mowa w art. 1 ust. 
1; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta rozszerza zakres niniejszego wniosku co najmniej w odniesieniu do tych 
fotografii i innych obrazów, w przypadku których można przeprowadzić staranne 
poszukiwania i nie narusza to praw osobistych.

Poprawka 58
Christel Schaldemose
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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. en

Poprawka 59
Phil Prendergast

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
wystarczająco starannego poszukiwania 
podmiotu praw autorskich, 
przeprowadzonego rozsądnie i w dobrej 
wierze oraz zarejestrowanego zgodnie z 
art. 3.

Or. en

Poprawka 60
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Zuzana 
Roithová, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów ustalenia, czy dany utwór jest 1. Do celów ustalenia, czy dany utwór jest 
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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.

utworem osieroconym, organizacje 
wymienione w art. 1 ust. 1 gwarantują, że 
w odniesieniu do każdego utworu 
przeprowadza się w dobrej wierze staranne
i rozsądne poszukiwanie polegające na 
sprawdzeniu informacji w źródłach 
odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów.

Or. en

Poprawka 61
Ashley Fox

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 gwarantują, że 
w odniesieniu do każdego utworu 
przeprowadza się staranne poszukiwanie 
polegające na sprawdzeniu informacji 
w źródłach odpowiednich dla kategorii
przedmiotowego utworu.

Or. en

Poprawka 62
Zuzana Roithová

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 

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 w dobrej wierze staranne
i rozsądne poszukiwanie polegające na 
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w źródłach odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów.

sprawdzeniu informacji w źródłach 
odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów.

Or. en

Poprawka 63
Philippe Juvin, Marielle Gallo

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 źródła 
wymienione w załączniku.

Or. en

Poprawka 64
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy staranne poszukania 
przeprowadzają organizacje inne niż 
organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 
1, pozostają one odpowiedzialne za wyniki 
tych poszukiwań.

Or. en

Poprawka 65
Zuzana Roithová
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy staranne poszukania 
przeprowadzają organizacje inne niż 
organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 
1, pozostają one odpowiedzialne za wyniki 
tych poszukiwań.

Or. en

Poprawka 66
Ashley Fox

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 odpowiednim przypadku, w kraju 
najściślej związanym z danym dziełem.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwia to objęcie dyrektywą utworów nieopublikowanych/nienadanych i dotyczy 
przypadków, w których dzieło zostało opublikowane po raz pierwszy poza terytorium UE (np. 
wiele brytyjskich publikacji zostało po raz pierwszy wydanych w Indiach), lub w których nie 
wiadomo, gdzie dzieło opublikowano po raz pierwszy.

Poprawka 67
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3
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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 rozsądnego i
starannego poszukiwania w dobrej wierze
wymagane jest wyłącznie w państwie 
członkowskim, w którym utwór po raz
pierwszy opublikowano, nadano lub 
udostępniono publicznie w innej formie.

Or. en

Poprawka 68
Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W szczególnych przypadkach, kiedy 
granice danego państwa członkowskiego 
uległy zmianie, przeprowadzenie 
starannego poszukiwania w państwie 
członkowskim, w którym utwór 
opublikowano lub nadano po raz pierwszy 
może prowadzić do sprawdzenia 
informacji w innym państwie 
członkowskim, z którym dzieło jest 
najściślej związane ze względów 
geograficznych, językowych lub innych 
zasadnych powodów.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadkach gdzie granice danego państwa członkowskiego uległy w pewnym okresie 
zmianie, przeprowadzenie starannego poszukiwania należy powiązać z państwem 
członkowskim, z którym dzieło jest najściślej związane ze względów geograficznych, 
językowych czy innych zasadnych przyczyn.

Poprawka 69
Phil Prendergast
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku dzieła 
kinematograficznego i audiowizualnego, 
które powstało w koprodukcji, staranne 
poszukiwanie należy przeprowadzić w 
każdym z państw członkowskich 
uczestniczących w takiej koprodukcji.

Or. en

Poprawka 70
Philippe Juvin, Marielle Gallo, Andreas Schwab

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 powołują 
podmioty uprawnione do poświadczenia, 
że staranne poszukiwanie zostały 
należycie przeprowadzone w dobrej wierze 
oraz zapewniają rejestrowanie wyników 
starannych poszukiwań przeprowadzanych 
na ich terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych

Or. en

Poprawka 71
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie, które wybrały 
metodę wdrożenia przewidującą prawo 
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uprawnionych podmiotów do 
indywidualnego wynagrodzenia za 
wykorzystanie ich dzieł, zobowiązane są 
wprowadzić obowiązek przeprowadzenia 
starannego poszukiwania a posteriori oraz 
obowiązek zastrzeżenia na określony 
ustawowo czas części wynagrodzenia dla 
posiadaczy praw do dzieł osieroconych.

Or. en

Poprawka 72
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utwór, który w jednym z państw 
członkowskich uznano zgodnie z art. 2 za 
utwór osierocony, uznaje się za utwór 
osierocony we wszystkich państwach 
członkowskich.

Utwór, który w jednym z państw 
członkowskich uznano zgodnie z art. 2 za 
utwór osierocony, uznaje się za utwór 
osierocony we wszystkich państwach 
członkowskich, a państwa członkowskie 
uznają ważność wzajemnych postanowień 
oraz uznają, że zwielokrotnianie i 
pierwotne udostępnienie dla celów art. 6 i 
7 i zapewnienie dostępu do utworów 
chronionych poza terytorium państwa 
członkowskiego pierwotnej czynności są 
zgodne z prawem.

Or. en

Poprawka 73
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utwór, który w jednym z państw 
członkowskich uznano zgodnie z art. 2 za 

Utwór, który w jednym z państw 
członkowskich uznano zgodnie z art. 2 za 
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utwór osierocony, uznaje się za utwór 
osierocony we wszystkich państwach 
członkowskich.

utwór osierocony, uznaje się za utwór 
osierocony we wszystkich państwach 
członkowskich. Niniejsza dyrektywa nie 
narusza prawnie uznanych rozwiązań w 
państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone licencje zbiorowe.

Or. en

Poprawka 74
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

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
każdy podmiot posiadający prawa 
autorskie do utworu uznanego za utwór 
osierocony w dowolnym momencie ma 
możliwość wniesienia roszczenia o prawa 
autorskie, nie naruszając statusu utworu 
osieroconego danego dzieła w odniesieniu 
do praw przysługujących podmiotom, 
które nie zostały zidentyfikowane czy 
zlokalizowane. Utwór traci status utworu 
osieroconego wyłącznie w przypadku 
rozpoznania lub odnalezienia wszystkich 
podmiotów praw autorskich do tego 
utworu.

Or. en

Poprawka 75
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonując czynności zwielokrotniania b) dokonując czynności zwielokrotniania 
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utworu osieroconego, w rozumieniu art. 2 
dyrektywy 2001/29/WE, do celów 
digitalizacji, udostępniania, 
indeksowania, katalogowania, ochrony i 
odnawiania.

utworu osieroconego, w rozumieniu art. 2 
dyrektywy 2001/29/WE.

Or. en

Poprawka 76
Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonując czynności zwielokrotniania 
utworu osieroconego, w rozumieniu art. 2 
dyrektywy 2001/29/WE, do celów
digitalizacji, udostępniania,
indeksowania, katalogowania, ochrony i 
odnawiania.

b) dokonując czynności zwielokrotniania 
utworu osieroconego, w rozumieniu art. 2 
dyrektywy 2001/29/WE, do takich celów
jak: poszukiwanie, digitalizacja,
udostępnianie, indeksowanie,
katalogowanie, ochrona czy odnawianie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta pozwala rozszerzyć katalog celów, aby umożliwić reagowanie na zmiany 
technologii informacyjnych w nadchodzących latach bez potrzeby zmiany tego 
ustawodawstwa dla każdego praktycznego celu, jaki pojawi się w przyszłości. Ponadto 
zgodnie z punktami 1 i 10 preambuły, dodaje ona poszukiwanie jako jeden z przykładowych 
celów dopuszczalnego zwielokrotnienia.

Poprawka 77
Phil Prendergast

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonując czynności zwielokrotniania 
utworu osieroconego, w rozumieniu art. 2 
dyrektywy 2001/29/WE, do celów 

b) dokonując czynności zwielokrotniania 
utworu osieroconego, w rozumieniu art. 2 
dyrektywy 2001/29/WE.
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digitalizacji, udostępniania, 
indeksowania, katalogowania, ochrony i 
odnawiania.

Or. en

Poprawka 78
Zuzana Roithová

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 nich w celach 
kulturalnych, poszukiwawczych i 
edukacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktami 1 i 10 preambuły poprawka ta podkreśla dostęp do dzieł osieroconych 
także dla celów poszukiwawczych.

Poprawka 79
Ashley Fox

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 

4. Państwa członkowskie gwarantują, że w 
sytuacji gdy organizacje wymienione w art. 
1 ust. 1 wykorzystują utwory osierocone 



AM\881941PL.doc 37/46 PE475.793v01-00

PL

osierocone zgodnie z ust. 1, prowadzą one 
rejestr przeprowadzanych przez nie 
starannych poszukiwań oraz 
ogólnodostępny rejestr przypadków 
wykorzystania danego utworu 
osieroconego.

zgodnie z ust. 1, prowadzą one rejestr 
przeprowadzanych przez nie starannych 
poszukiwań oraz ogólnodostępny rejestr 
przypadków wykorzystania danego utworu 
osieroconego, a także zapewniają, że w 
przypadku utworu osieroconego 
należącego do podmiotu, który został 
zidentyfikowany, lecz nie odnaleziono go, 
nazwisko tego posiadacza praw jest 
podawana przy jakimkolwiek 
wykorzystaniu utworu.

Or. en

Poprawka 80
Phil Prendergast

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.

4. Państwa członkowskie gwarantują, że 
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1, 
wykorzystując utwór osierocony zgodnie z
art. 6 ust. 2:

a) prowadzą rejestr przeprowadzanych 
przez nie starannych poszukiwań;
b) prowadzą ogólnodostępne rejestry 
przypadków wykorzystania przez nie 
utworów osieroconych;
c) podają nazwisko podmiotu praw 
autorskich, który został zidentyfikowany, 
ale nie został odnaleziony.

Or. en
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Poprawka 81
Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie przekażą 
Komisji Europejskiej wykaz i adresy 
internetowe baz danych na ich terytorium 
oraz poinformują o wszelkich 
późniejszych zmianach tych baz danych, w 
których organizacje wspomniane w art. 1 
ust. 1 przechowują rejestr wyników 
przeprowadzonych starannych 
poszukiwań i przypadków wykorzystania 
danego utworu osieroconego. Komisja 
Europejska przekazuje te informacje 
wszystkim państwom członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić dostęp do baz danych lub rejestrów zawierających wyniki starannych poszukiwań 
i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych, w szczególności w kontekście 
transgranicznym, państwa członkowskie będą musiały współpracować z Komisją. 

Poprawka 82
Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie wprowadzą 
wraz z Komisją Europejską praktyczne 
rozwiązania zapewniające, że bazy 
danych, o których mowa powyżej, można 
będzie przeglądać poprzez jeden wspólny
punkt dostępu na poziomie unijnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby ułatwić dostęp do baz danych lub rejestrów zawierających wyniki starannych poszukiwań 
i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych, państwa członkowskie i 
Komisja Europejska będą musiały współpracować na rzecz utworzenia jednego 
internetowego punktu dostępu do tych baz na szczeblu UE.

Poprawka 83
Zuzana Roithová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Aby uniknąć powielania kosztownej 
digitalizacji, państwa członkowskie 
umożliwiają organizacjom, o którym 
mowa w art. 1 ust. 1, wzajemne 
powiązanie wyników prac w celu 
udostępnienia utworów osieroconych 
zawartych w obu bazach danych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma umożliwić zapobieżenie powielaniu digitalizacji w przypadku gdy 
poszczególne organizacje posiadają już fizyczną kopię utworu osieroconego w swoich bazach, 
tak że mogą wzajemnie powiązać cyfrowe kopie tych utworów bez konieczności powtarzania 
procesu digitalizacji.

Poprawka 84
Phil Prendergast

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 

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, z zastrzeżeniem postanowień art. 6 
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ust. 2, pod warunkiem że: ust. 4:

Or. en

Poprawka 85
Phil Prendergast

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 86
Phil Prendergast

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. en

Poprawka 87
Phil Prendergast

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 

skreślony
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jest znany, ale nie został odnaleziony, 
nazwisko podmiotu praw autorskich jest 
podawane przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu;

Or. en

Poprawka 88
Phil Prendergast

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 wnoszą 
roszczenia dotyczące ich praw
w rozumieniu art. 5, otrzymują uczciwe i 
proporcjonalne wynagrodzenie za 
przypadki wykorzystania tego utworu 
przez organizacje wymienione w art. 1 ust. 
1; podmioty te są uprawnione do 
uczciwego i proporcjonalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, w 
terminie określonym przez państwa 
członkowskie, który nie może być krótszy 
niż pięć lat od daty czynności 
uprawniającej do roszczenia.

Or. en

Poprawka 89
Phil Prendergast

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 

skreślony
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podlegającej wynagrodzeniu.

Or. en

Poprawka 90
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. ostateczną odpowiedzialność za 
wypłatę wynagrodzenia ponosi państwo 
członkowskie, w którym dany utwór został 
wykorzystany.

Or. en

Poprawka 91
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Organizacje, o których mowa w art. 1 
ust. 1 mogą wprowadzać do obrotu utwór 
osierocony na rozsądnych warunkach i w 
dobrej wierze do dnia, w którym po raz 
pierwszy podmiot praw do tego utworu jest 
uprawniony do wystąpienia z roszczeniem.
Do tego czasu podmiot praw nie otrzymuje 
wynagrodzenia, a przepisy dotyczące praw 
autorskich nie mają zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Komercjalizacja będzie miała tę zaletę, że zachęci organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 
1, do digitalizacji utworów osieroconych. Uprawnione podmioty będą miały motywację do 
roszczenia praw do utworów, a wcześniej społeczeństwo będzie mogło z nich korzystać.
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Poprawka 92
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, czy wykorzystają istniejące 
czy przyszłe systemy krajowe, aby ułatwić 
masową digitalizację utworów 
osieroconych i zezwolić na ich komercyjne 
wykorzystanie.

Or. en

Poprawka 93
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marielle Gallo, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a 
Środki prewencyjne

W porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami państwa członkowskie wspierają 
środki mające na celu zapobieżenie 
wzrostowi liczby utworów osieroconych w 
przyszłości.

Or. en

Poprawka 94
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8



PE475.793v01-00 44/46 AM\881941PL.doc

PL

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 
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.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. cs

Poprawka 95
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja regularnie monitoruje sytuację w 
odniesieniu do źródeł informacji o prawach 
autorskich i najpóźniej rok po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, a następnie w 
odstępach rocznych, przedstawia 
sprawozdanie dotyczące ewentualnego 
włączenia do zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy utworów lub innych 
przedmiotów objętych ochroną 
niewłączonych obecnie to tego zakresu, 
zwłaszcza fonogramów, oddzielnych 
fotografii i innych obrazów.

Komisja regularnie monitoruje sytuację w 
odniesieniu do źródeł informacji o prawach 
autorskich i najpóźniej rok po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, a następnie w 
odstępach rocznych, przedstawia 
sprawozdanie dotyczące ewentualnego 
włączenia do zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy beneficjentów innych niż 
podmioty wymienione w art. 1 ust. 1 oraz
utworów lub innych przedmiotów objętych 
ochroną niewłączonych obecnie to tego 
zakresu, zwłaszcza fonogramów, 
oddzielnych fotografii i innych obrazów.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest dopuszczenie też innych beneficjentów niż muzea, biblioteki itp., aby utwory 
osierocony były dostępne np. dla producentów filmów dokumentalnych, którzy chcą zawrzeć 
archiwalne nagrania, albo dla jakichkolwiek innych przedsiębiorców sektora kultury, którzy 
mogą być zainteresowani wykorzystaniem wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego 
w swoich pracach. Mimo że niniejsza dyrektywa jest dobrym punktem wyjścia dla zajęcia się 
kwestią utworów osieroconych, to nie rozwiązuje w pełni sytuacji tych dzieł.

Poprawka 96
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja stale monitoruje rozwój sytuacji 
w zakresie utworów nieobecnych na rynku 
i najpóźniej dwa lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy, a następnie 
regularnie, składa sprawozdanie 
dotyczące możliwych rozwiązań 
dotyczących digitalizacji i powszechnego 
dostępu w państwach członkowskich do 
utworów wykluczonych z rynku.

Or. en

Poprawka 97
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja aktualizuje regularnie (co 
najmniej co dwa lata) wykaz placówek, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, 
odpowiedzialnych za zarządzanie 
utworami osieroconymi.

Or. lt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik –  wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Źródłami, o których mowa w art. 3 ust. 2, 
są:

Źródłami, o których mowa w art. 3 ust. 2, 
są między innymi:
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