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Poprawka 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że rozdrobnienie rynku 
internetowego, charakteryzujące się 
między innymi barierami technicznymi, 
złożonością procedur licencjonowania, 
różnicami w metodach płatności, 
różnicami kulturowymi i językowymi
pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
różnicami w odniesieniu do niektórych 
podatków od towarów i usług, wymusza 
przyjęcie przejrzystego, elastycznego i 
zharmonizowanego podejścia na szczeblu 
europejskim w celu urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla, że 
we wszystkich proponowanych działaniach 
należy uwzględnić zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych i kosztów transakcji 
związanych z uzyskaniem licencji na treść;

1. dostrzega rozdrobnienie rynku 
internetowego, charakteryzujące się 
między innymi barierami technicznymi, 
złożonością procedur licencjonowania, 
różnicami w metodach płatności, brakiem 
interoperacyjności podstawowych 
elementów takich jak podpis elektroniczny 
oraz różnicami w odniesieniu do 
niektórych podatków od towarów i usług; 
uważa zatem, że istnieje faktyczna 
potrzeba przyjęcia przejrzystego, 
elastycznego i zharmonizowanego 
podejścia na szczeblu europejskim w celu 
urzeczywistnienia jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla, że we wszystkich 
proponowanych działaniach należy 
uwzględnić zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych i kosztów transakcji 
związanych z uzyskaniem licencji na treść;

Or. en

Poprawka 2
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że rozdrobnienie rynku 
internetowego, charakteryzujące się 
między innymi barierami technicznymi, 
złożonością procedur licencjonowania, 
różnicami w metodach płatności, różnicami 
kulturowymi i językowymi pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz różnicami 
w odniesieniu do niektórych podatków od 
towarów i usług, wymusza przyjęcie 

1. uważa, że rozdrobnienie rynku 
internetowego, charakteryzujące się 
między innymi barierami technicznymi, 
złożonością procedur licencjonowania, 
różnicami w metodach płatności, różnicami 
kulturowymi i językowymi pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz różnicami 
w odniesieniu do niektórych podatków od 
towarów i usług, zwłaszcza w odniesieniu 
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przejrzystego, elastycznego i 
zharmonizowanego podejścia na szczeblu 
europejskim w celu urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla, że 
we wszystkich proponowanych działaniach 
należy uwzględnić zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych i kosztów transakcji 
związanych z uzyskaniem licencji na treść;

do stawek VAT, wymusza przyjęcie 
przejrzystego, elastycznego i 
zharmonizowanego podejścia na szczeblu 
europejskim w celu urzeczywistnienia 
jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla, że 
we wszystkich proponowanych działaniach 
należy uwzględnić zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych i kosztów transakcji 
związanych z uzyskaniem licencji na treść;

Or. fr

Poprawka 3
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że piractwo i nielegalna 
internetowa dystrybucja treści 
audiowizualnych i innych treści 
kulturowych chronionych prawem 
autorskim będą występowały dopóty, 
dopóki decydenci europejscy oraz 
przemysł europejski nie dostosują się do 
zmieniających się okoliczności w sposób 
ułatwiający tworzenie powszechnie i łatwo 
dostępnych legalnych platform na rzecz 
treści kulturowych „na żądanie”; uznaje 
jednak, że w obszarach, w których 
możliwe jest zastosowanie alternatywnych 
rozwiązań prawnych, piractwo nadal 
pozostaje problemem, i w związku z tym 
legalną dostępność internetową 
materiałów kulturowych chronionych 
prawem autorskim należy uzupełnić 
wzmożonym egzekwowaniem praw 
autorskich w internecie, w pełnym 
poszanowaniu praw podstawowych, a 
zwłaszcza wolności informacji i 
wypowiedzi, ochrony danych osobowych 
oraz prawa do prywatności, a także zasady 
zwykłego przekazu;
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Or. en

Poprawka 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. istnieje coraz bardziej wyraźna 
potrzeba wsparcia procesu powstawania 
legalnych i atrakcyjnych ofert 
internetowych oraz zachęcania do 
wprowadzania innowacji. Z tego względu 
istotne jest promowanie nowych, 
elastycznych sposobów dystrybucji, aby 
umożliwić tworzenie się nowych modeli 
działalności. Legalne i atrakcyjne oferty 
internetowe powinny opierać się na 
kompleksowym podejściu na szczeblu 
europejskim i zapewnieniu udziału 
wszystkich zainteresowanych stron. 
Powstawanie nowych legalnych ofert 
internetowych powinno stymulować 
twórczość artystyczną i przyczyniać się do 
ochrony interesów twórców, lecz w równej 
mierze powinno również zapewniać 
możliwie najszerszy publiczny dostęp do 
internetowej dystrybucji utworów 
audiowizualnych w UE;

Or. ro

Poprawka 5
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że usługi cyfrowe, takie jak 
usługi strumieniowej transmisji wideo, 
powinny zostać udostępnione wszystkim 
obywatelom UE niezależenie od tego, w 
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których państwach członkowskich są one 
świadczone; wzywa Komisję do zwrócenia 
się do europejskich przedsiębiorstw 
cyfrowych o zlikwidowanie kontroli 
geograficznych (np. blokowania adresów 
IP) w całej Unii oraz o umożliwienie 
nabywania usług cyfrowych w innym 
państwie członkowskim niż państwo 
członkowskie pochodzenia; zwraca się do 
Komisji o sporządzenie analizy stosowania 
dyrektywy w sprawie transmisji kablowej i 
satelitarnej1 w odniesieniu do dystrybucji 
cyfrowej;
__________________
1 Dyrektywa 93/83/EWG.

Or. en

Poprawka 6
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że należy uprościć procedurę 
przyznawania licencji – tak, aby można 
było w pełni wykorzystać wszelkie nowe 
możliwości – oraz zapewnić również w 
pełni proporcjonalny system ochrony 
praw, z uwzględnieniem zarówno 
interesów twórców, jak i użytkowników;

Or. lt

Poprawka 7
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. nalega, by wszystkie zaproponowane 
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działania uwzględniały specyfikę sektora 
oraz interesy różnych zainteresowanych 
stron;

Or. en

Poprawka 8
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
analizy, jeśli zasada wzajemnego 
uznawania może być stosowana do 
towarów cyfrowych w taki sam sposób jak 
do towarów fizycznych; uważa, że dostęp 
do towarów cyfrowych powinni mieć 
wszyscy obywatele UE niezależnie od 
państwa członkowskiego, w którym 
mieszkają, lub państwa członkowskiego 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy poświęcić więcej 
uwagi zwiększeniu bezpieczeństwa 
internetowych platform dystrybucji, w tym 
płatności on-line, i zwalczaniu 
zakrojonego na szeroką skalę piractwa 
internetowego w sektorze audiowizualnym 
oraz proponuje przyjęcie na szczeblu UE 
kompleksowego podejścia, które powinno 
obejmować ściślejszą współpracę między 

2. uważa, że należy poświęcić więcej 
uwagi zwiększeniu bezpieczeństwa 
internetowych platform dystrybucji, w tym 
płatności on-line, i poszukiwaniu 
alternatywnych sposobów zajęcia się 
naruszeniami on-line w sektorze 
audiowizualnym, oraz proponuje przyjęcie 
na szczeblu UE kompleksowego podejścia, 
które powinno obejmować ściślejszą 
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posiadaczami praw, internetowymi 
platformami dystrybucji, dostawcami usług 
internetowych oraz organami sądowymi i 
organami ścigania;

współpracę między posiadaczami praw, 
legalnymi internetowymi platformami 
dystrybucji oraz dostawcami usług 
internetowych, w celu ułatwienia 
przyjaznego dla użytkownika i 
konkurencyjnego dostępu do treści 
audiowizualnych;

Or. en

Poprawka 10
Amelia Andersdotter

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy poświęcić więcej 
uwagi zwiększeniu bezpieczeństwa 
internetowych platform dystrybucji, w tym 
płatności on-line, i zwalczaniu 
zakrojonego na szeroką skalę piractwa 
internetowego w sektorze audiowizualnym 
oraz proponuje przyjęcie na szczeblu UE 
kompleksowego podejścia, które powinno 
obejmować ściślejszą współpracę między 
posiadaczami praw, internetowymi 
platformami dystrybucji, dostawcami usług 
internetowych oraz organami sądowymi i 
organami ścigania;

2. uważa, że należy poświęcić więcej 
uwagi zwiększeniu bezpieczeństwa 
internetowych platform dystrybucji, w tym 
płatności on-line, oraz proponuje przyjęcie 
na szczeblu UE kompleksowego podejścia, 
które powinno obejmować ściślejszą 
współpracę między posiadaczami praw, 
internetowymi platformami dystrybucji 
oraz dostawcami usług internetowych, w 
celu ułatwienia przyjaznego dla 
użytkownika i konkurencyjnego dostępu 
do treści audiowizualnych;

Or. en

Poprawka 11
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że w celu stworzenia 
zrównoważonego internetowego rynku 
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utworów audiowizualnych sektor 
audiowizualny powinien koncentrować się 
na łatwym dostępie do wysokiej jakości 
treści internetowych;

Or. en

Poprawka 12
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. popiera stworzenie ram prawnych na 
rzecz ułatwienia digitalizacji i 
transgranicznego rozpowszechniania 
utworów osieroconych na jednolitym 
rynku cyfrowym, co jest jednym z 
głównych działań określonych w 
Europejskiej agendzie cyfrowej, która jest 
częścią strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 13
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. przypomina o znaczeniu biblioteki 
internetowej Europeana oraz uważa, że 
państwa członkowskie i instytucje kultury 
powinny poświęcić więcej uwagi jej 
zaopatrzeniu i widoczności;

Or. en



PE483.685v01-00 10/20 AM\893538PL.doc

PL

Poprawka 14
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. zwraca się o uwzględnienie zasady 
neutralności sieci w celu wyeliminowania 
ograniczeń w odniesieniu do określonych 
treści, stron internetowych, platform, 
technologii lub środków komunikacji, co z 
kolei służy ochronie swobody dostępu 
wszystkich obywateli do utworów 
audiowizualnych dystrybuowanych w 
internecie oraz ochronie konkurencji na 
rynku;

Or. en

Poprawka 15
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podkreśla, że przepaść cyfrowa między 
państwami członkowskimi lub regionami 
UE jest poważną przeszkodą utrudniającą 
rozwój jednolitego rynku cyfrowego; w 
związku z tym wzywa do zwiększenia 
dostępności internetu szerokopasmowego 
w całej UE w celu ułatwienia dostępu do 
usług internetowych i nowych 
technologii;

Or. en

Poprawka 16
Ioan Enciu
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Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. uważa, że digitalizacja i ochrona 
zasobów kulturowych oraz większy dostęp 
do nich stwarzają ogromne możliwości 
gospodarcze i społeczne oraz są 
podstawowym warunkiem przyszłego
rozwoju potencjału kulturowego i 
kreatywnego Europy oraz jej obecności 
branżowej w tym obszarze. W związku z 
tym popiera zalecenie Komisji z dnia 27 
października 2011 r. dotyczące 
digitalizacji i dostępności w internecie 
utworów cyfrowych oraz ochrony zasobów 
cyfrowych, a także popiera wniosek 
dotyczący utworzenia aktualnego pakietu 
środków w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 17
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
posiadaczom praw odpowiedniego 
wynagrodzenia z tytułu internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych, lecz 
uważa, że istnieje potrzeba 
przeprowadzenia szczegółowej analizy na 
szczeblu europejskim w celu 
zidentyfikowania problemów oraz 
opracowania jasnych i skutecznych 
mechanizmów służących ich rozwiązaniu;

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
posiadaczom praw odpowiedniego
wynagrodzenia z tytułu internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych w 
celu ułatwienia twórczości artystycznej 
oraz uważa, że istnieje potrzeba 
przeprowadzenia szczegółowej analizy na 
szczeblu europejskim w celu 
zidentyfikowania problemów oraz 
opracowania jasnych, skutecznych i 
odpowiednich mechanizmów służących ich 
rozwiązaniu; podkreśla, że Urząd 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
(UHRW) jest najodpowiedniejszym 
organem europejskim do przeprowadzenia 
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takiej analizy, zważywszy na niedawne 
rozszerzenie zakresu jego kompetencji w 
tej dziedzinie; uważa również, że 
posiadaczom praw należy zapewnić 
możliwość korzystania z przysługujących 
im praw, z jednoczesnym umożliwieniem 
społeczeństwu obywatelskiemu czerpania 
korzyści z wymiany i dystrybucji treści 
kulturowych i wiedzy w internecie;

Or. en

Poprawka 18
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
posiadaczom praw odpowiedniego 
wynagrodzenia z tytułu internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych, lecz 
uważa, że istnieje potrzeba 
przeprowadzenia szczegółowej analizy na 
szczeblu europejskim w celu 
zidentyfikowania problemów oraz 
opracowania jasnych i skutecznych 
mechanizmów służących ich rozwiązaniu;

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
posiadaczom praw odpowiedniego 
wynagrodzenia z tytułu internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych; 
stwierdza, że pomimo iż prawa autorskie 
są uznawane na szczeblu europejskim od 
2001 r., w większości państw 
członkowskich autorzy nie otrzymują 
żadnego wynagrodzenia za udostępnienie 
ich utworów w internecie; uważa, że 
istnieje w związku z tym potrzeba 
przeprowadzenia na szczeblu europejskim 
konsultacji ze wszystkimi podmiotami 
sektora w celu znalezienia odpowiedniego 
rozwiązania, służącego zapewnieniu 
prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, 
także poprzez pobieranie opłat od platform 
przez organizacje zbiorowego zarządzania;

Or. fr

Poprawka 19
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
posiadaczom praw odpowiedniego 
wynagrodzenia z tytułu internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych, lecz 
uważa, że istnieje potrzeba 
przeprowadzenia szczegółowej analizy na 
szczeblu europejskim w celu 
zidentyfikowania problemów oraz 
opracowania jasnych i skutecznych 
mechanizmów służących ich rozwiązaniu;

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
równowagi między odpowiednim 
wynagrodzeniem posiadaczy praw a 
potrzebą znaczącego uproszczenia 
procedur licencjonowania internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych;
popiera przeprowadzanie dalszych analiz 
na szczeblu europejskim, jeśli okaże się to 
konieczne w związku z określonymi 
problemami, w przypadku których 
Komisja nie będzie dysponowała jeszcze 
wystarczającą wiedzą, aby móc opracować 
jasne i skuteczne mechanizmy służące ich 
rozwiązaniu;

Or. en

Poprawka 20
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
posiadaczom praw odpowiedniego 
wynagrodzenia z tytułu internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych, lecz 
uważa, że istnieje potrzeba 
przeprowadzenia szczegółowej analizy na 
szczeblu europejskim w celu 
zidentyfikowania problemów oraz 
opracowania jasnych i skutecznych 
mechanizmów służących ich rozwiązaniu; 

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
wszystkim posiadaczom praw 
odpowiedniego i sprawiedliwego 
wynagrodzenia z tytułu internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych; 
wzywa Komisję do stymulowania 
opracowania oddolnych rozwiązań we 
współpracy z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami oraz, w 
stosownych przypadkach, uzupełnienia 
ich prawodawstwem UE; 

Or. en

Poprawka 21
Rolandas Paksas



PE483.685v01-00 14/20 AM\893538PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
posiadaczom praw odpowiedniego 
wynagrodzenia z tytułu internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych, 
lecz uważa, że istnieje potrzeba 
przeprowadzenia szczegółowej analizy na 
szczeblu europejskim w celu 
zidentyfikowania problemów oraz 
opracowania jasnych i skutecznych 
mechanizmów służących ich rozwiązaniu;

3. przypomina o konieczności zapewnienia 
posiadaczom praw odpowiedniego 
wynagrodzenia z tytułu internetowej 
dystrybucji utworów audiowizualnych, 
lecz uważa, że istnieje potrzeba 
przeprowadzenia szczegółowej analizy na 
szczeblu europejskim w celu 
zidentyfikowania problemów oraz 
opracowania jasnych i skutecznych 
mechanizmów służących ich rozwiązaniu;
zachęca do zwiększenia konkurencyjności 
krajowych przedsiębiorców na rynku 
wspólnotowym i odzyskania równowagi 
pomiędzy posiadaczami praw a 
społeczeństwem;

Or. lt

Poprawka 22
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym proponuje 
ustanowienie europejskiego organu 
odpowiedzialnego za zarządzanie 
działającymi w państwach członkowskich 
stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz za 
monitorowanie i harmonizację ich 
działalności, co ułatwiłoby komunikację 
między stowarzyszeniami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi oraz ich 
koordynację w celu wymiany 
sprawdzonych praktyk i sformułowania 
skutecznych, jednolitych i przejrzystych 
wytycznych na szczeblu europejskim, tak 
aby promować dostępność utworów 

skreślony
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audiowizualnych.

Or. en

Poprawka 23
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym proponuje 
ustanowienie europejskiego organu 
odpowiedzialnego za zarządzanie 
działającymi w państwach członkowskich 
stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz za 
monitorowanie i harmonizację ich 
działalności, co ułatwiłoby komunikację 
między stowarzyszeniami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi oraz ich 
koordynację w celu wymiany 
sprawdzonych praktyk i sformułowania 
skutecznych, jednolitych i przejrzystych 
wytycznych na szczeblu europejskim, tak 
aby promować dostępność utworów 
audiowizualnych.

skreślony

Or. de

Poprawka 24
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym proponuje 
ustanowienie europejskiego organu 
odpowiedzialnego za zarządzanie 
działającymi w państwach członkowskich 
stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz za 
monitorowanie i harmonizację ich 

4. w związku z tym proponuje, aby 
Komisja przeanalizowała wniosek 
dotyczący utworzenia europejskiej 
centralnej bazy danych, w której 
przechowywane by były aktualne 
informacje o warunkach licencjonowania, 
posiadaczach licencji i zbiorach, w celu 
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działalności, co ułatwiłoby komunikację 
między stowarzyszeniami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi oraz ich 
koordynację w celu wymiany 
sprawdzonych praktyk i sformułowania 
skutecznych, jednolitych i przejrzystych 
wytycznych na szczeblu europejskim, tak 
aby promować dostępność utworów 
audiowizualnych.

zwiększenia przejrzystości w odniesieniu 
do następujących kwestii: (i) kto jest 
posiadaczem konkretnych praw, (ii) który 
system umowny ma zastosowanie oraz (iii) 
jakie są koszty wydawania licencji w 
odniesieniu do konkretnego utworu 
audiowizualnego. Uważa, że tego rodzaju 
baza danych mogłaby służyć promowaniu 
dostępności utworów audiowizualnych 
oraz że potencjalnie byłaby pierwszym 
krokiem w kierunku ustanowienia 
wspólnego europejskiego systemu 
zarządzania prawami zbiorowymi oraz ich 
monitorowania i harmonizacji.

Or. en

Poprawka 25
Henri Weber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym proponuje 
ustanowienie europejskiego organu 
odpowiedzialnego za zarządzanie 
działającymi w państwach członkowskich 
stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz za 
monitorowanie i harmonizację ich 
działalności, co ułatwiłoby komunikację
między stowarzyszeniami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi oraz ich 
koordynację w celu wymiany 
sprawdzonych praktyk i sformułowania 
skutecznych, jednolitych i przejrzystych 
wytycznych na szczeblu europejskim, tak 
aby promować dostępność utworów 
audiowizualnych.

4. jest w związku z tym zdania, że wniosek 
Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy 
w sprawie zbiorowego zarządzania 
umożliwi zharmonizowanie zasad 
przejrzystości i dobrej administracji; 
proponuje też ustanowienie organów 
krajowych odpowiedzialnych za 
zapewnienie przestrzegania 
wspomnianego wyżej prawodawstwa, 
ułatwienie komunikacji między 
organizacjami zbiorowego zarządzania, 
ich koordynacji oraz wymiany dobrych 
praktyk między nimi na szczeblu 
europejskim poprzez sformułowanie
skutecznych i przejrzystych wytycznych.

Or. fr

Poprawka 26
Lena Kolarska-Bobińska
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym proponuje 
ustanowienie europejskiego organu 
odpowiedzialnego za zarządzanie 
działającymi w państwach członkowskich 
stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz za monitorowanie 
i harmonizację ich działalności, co 
ułatwiłoby komunikację między 
stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz ich koordynację 
w celu wymiany sprawdzonych praktyk i 
sformułowania skutecznych, jednolitych i 
przejrzystych wytycznych na szczeblu 
europejskim, tak aby promować 
dostępność utworów audiowizualnych.

4. w związku z tym proponuje 
wzmocnienie jednostki Komisji, 
odpowiedzialnej za zarządzanie 
działającymi w państwach członkowskich 
stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz za monitorowanie 
i harmonizację ich działalności, co 
powinno ułatwić komunikację między 
stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz ich koordynację 
w celu wymiany sprawdzonych praktyk i 
sformułowania skutecznych, jednolitych i 
przejrzystych wytycznych na szczeblu 
europejskim, tak aby promować 
dostępność utworów audiowizualnych.

Or. en

Poprawka 27
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w związku z tym proponuje 
ustanowienie europejskiego organu 
odpowiedzialnego za zarządzanie 
działającymi w państwach członkowskich 
stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz za 
monitorowanie i harmonizację ich 
działalności, co ułatwiłoby komunikację 
między stowarzyszeniami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi oraz ich 
koordynację w celu wymiany 
sprawdzonych praktyk i sformułowania 
skutecznych, jednolitych i przejrzystych 
wytycznych na szczeblu europejskim, tak 

4. wzywa do utworzenia pojedynczego 
punktu kontaktowego dla stowarzyszeń 
zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi działających w państwach 
członkowskich, co ułatwiłoby komunikację 
między stowarzyszeniami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi oraz ich 
koordynację w celu wymiany 
sprawdzonych praktyk, ułatwienia 
digitalizacji treści za pomocą 
rozszerzonych licencji zbiorowych oraz 
sformułowania skutecznych, jednolitych i 
przejrzystych wytycznych na szczeblu 
europejskim, tak aby promować 
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aby promować dostępność utworów 
audiowizualnych.

dostępność utworów audiowizualnych.

Or. en

Poprawka 28
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę na gwałtownie 
zwiększającą się ilość treści tworzonych 
przez użytkowników w internecie i ich 
wkład w twórczość; uznaje, że wartość 
tego sektora tkwi w jego ciągłym rozwoju; 
stwierdza, że wymiana informacji stanowi 
warunek konieczny tego rozwoju, i uważa, 
że zależność ta powinna zostać należycie 
uwzględniona; w związku z tym 
przypomina, że chociaż ochrona praw 
autorskich pobudza inwestycje i produkcję 
treści, równie niezbędne do zapewnienia 
dostępu do wiedzy, twórczości i innowacji 
jest ustanowienie pewnych uważnie 
przeanalizowanych wyjątków;

Or. ro

Poprawka 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
program „Kreatywna Europa” 
zaproponowany przez KE, który podkreśla 
to, że dystrybucja internetowa ma również 
ogromny, pozytywny wpływ na dystrybucję 
utworów audiowizualnych, a w 
szczególności na zdobywanie nowych 
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odbiorców w Europie i poza nią, a także 
na zwiększenie spójności społecznej;

Or. en

Poprawka 30
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do przyspieszenia prac 
nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy w 
sprawie zbiorowego zarządzania prawami, 
która powinna również uwzględniać 
specyfikę sektora audiowizualnego;

Or. en

Poprawka 31
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że w sprawozdaniu Komisji 
w sprawie stosowania dyrektywy 
2001/29/WE stwierdza się, że w państwach 
członkowskich istnieją przypadki 
odmiennego wdrażania przepisów 
określonych w art. 5, 6 i 8, co prowadzi do 
istnienia różnych interpretacji i orzeczeń 
sądów państw członkowskich, które stały 
się częścią orzecznictwa poszczególnych 
państw;

Or. ro

Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău
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Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję do dalszego 
rygorystycznego monitorowania 
stosowania dyrektywy 2001/29/WE oraz 
do okresowego przedstawiania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdań na temat wyników tego 
monitorowania;

Or. ro

Poprawka 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa Komisję, aby po konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami 
dokonała przeglądu dyrektywy 
2001/29/WE w celu doprecyzowania treści 
art. 5, 6 i 8 i zapewnienia harmonizacji na 
szczeblu wspólnotowym ram prawnych w 
zakresie ochrony praw autorskich w 
społeczeństwie informacyjnym;

Or. ro


