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Poprawka 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Stworzenie ram prawnych mających na 
celu ułatwienie digitalizacji i 
rozpowszechniania utworów chronionych 
prawem autorskim i prawami 
pokrewnymi, których podmioty praw 
autorskich nie są znane, lub nawet jeśli są 
znane, których odnalezienie jest 
niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, 
jest jednym z kluczowych działań 
przewidzianych w Europejskiej agendzie 
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Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”.

cyfrowej, przedstawionej w komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa”.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa pokrewne muszą zostać uwzględnione, jeśli dyrektywa ma mieć jakąkolwiek celowość. 
Zob. art. 2.

Poprawka 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Ze względu na fakt, iż 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 podmiotu 
praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „autor” dwukrotnie pojawiło się w tekście tego akapitu zaproponowanego przez 
Komisję. Należy je zastąpić słowem „podmiot praw autorskich” w całej dyrektywie.

Poprawka 53
Jean-Marie Cavada

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, 
także na życzenie, konieczne jest 
uzyskanie zgody podmiotów praw 
autorskich.
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Or. fr

Poprawka 54
Luigi Berlinguer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy 
posiadają wyłączne prawa do 
zwielokrotniania i publicznego 
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, a 
dotyczy to konkretnych czynności 
powielania, podejmowanych przez 
biblioteki publiczne, placówki oświatowe, 
muzea lub archiwa, których celem nie jest 
osiągnięcie bezpośredniej lub pośredniej 
korzyści gospodarczej lub handlowej, o 
których mowa jest w art. 5 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 2001/29/WE.

Or. en

Poprawka 55
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
postanowień dyrektywy 2001/29/WE i 
odnosi się jedynie do niektórych 
dozwolonych możliwości wykorzystywania 
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utworów osieroconych. Nie wprowadza 
ona nowych wyjątków ani ograniczeń 
prawa autorskiego lub praw pokrewnych.

Or. es

Uzasadnienie

Dyrektywa ma na celu rozwiązanie określonego problemu w UE, a mianowicie kwestii 
dozwolonych możliwości użycia utworów osieroconych. Jej celem nie jest wprowadzanie
zmian do dyrektywy 2001/29/WE.

Poprawka 56
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Prawa autorskie pobudzają 
innowacyjność, twórczość, inwestycje i 
produkcję, a tym samym stanowią 
gospodarczy fundament branży twórczej. 
W związku z tym masowa digitalizacja i 
rozpowszechnianie utworów jest sposobem 
ochrony dziedzictwa kulturowego Europy.

Or. en

Poprawka 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

Poprawka 58
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 59
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Utworzenie dużych bibliotek 
internetowych ułatwia wyszukiwanie 
elektroniczne i zapewnia narzędzia 
otwierające nowe źródła wiedzy dla 
naukowców i badaczy, którzy w 
przeciwnym razie musieliby zadowolić się 
bardziej tradycyjnymi, analogowymi 
metodami wyszukiwania.

(10) Utworzenie dużych bibliotek 
internetowych ułatwia wyszukiwanie 
elektroniczne i zapewnia narzędzia 
otwierające nowe źródła wiedzy dla 
naukowców i badaczy, którzy w 
przeciwnym razie musieliby zadowolić się 
bardziej tradycyjnymi, analogowymi 
metodami wyszukiwania. Ponadto 
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technologie w zakresie chmur 
obliczeniowych powinny zostać 
odpowiednio wykorzystane w celu 
utworzenia kompleksowej i łatwo 
dostępnej ogólnoeuropejskiej bazy 
danych.

Or. en

Poprawka 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Z uwagi na kwestię 
międzynarodowego wzajemnego 
poszanowania praw, niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie wyłącznie do 
utworów, które po raz pierwszy 
opublikowano, pokazano lub nadano na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Utwory filmowe są zwykle najpierw „pokazywane” w kinach, a nie „nadawane”.

Poprawka 61
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Z uwagi na kwestię 
międzynarodowego wzajemnego 
poszanowania praw, niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie wyłącznie do 

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

utworów, które powstały na terytorium 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 62
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 praw autorskich. 
Należy zezwolić państwom członkowskim 
na umożliwienie przeprowadzania 
starannego poszukiwania przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie lub 
inne organizacje. W tym ostatnim 
przypadku odpowiedzialność za 
przeprowadzenie starannego 
poszukiwania w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób spoczywa na 
organizacjach wymienionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. fr

Poprawka 63
Alexandra Thein

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 

(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 
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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.

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 lub 
nadany po raz pierwszy. Ponadto, aby 
unikać powielania kosztownej digitalizacji 
oraz aby sprawdzić, czy w innym państwie 
członkowskim ustalono, że dany utwór ma 
status utworu osieroconego, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
wyniki starannych poszukiwań 
przeprowadzanych na ich terytoriach oraz 
przypadki wykorzystywania utworów 
osieroconych przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie były 
rejestrowane w ogólnodostępnej bazie 
danych. Ogólnodostępne, 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, a także interoperacyjne na 
poziomie ogólnoeuropejskim oraz aby 
korzystanie z nich możliwe było za 
pomocą jednego punktu dostępu.

Or. de

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wspólne ujęcie punktu 13 i 15 preambuły, tak aby poprawić spójność 
tekstu.

Poprawka 64
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Potencjał związany z dostępnością 
dorobku kulturowego w Internecie oraz 
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ochroną zasobów cyfrowych często nie jest 
w pełni wykorzystywany między innymi ze 
względu na nieodpowiednie źródła w 
państwach członkowskich i wzajemne 
powiązania niekompatybilnych baz 
danych. Dla celów niniejszej dyrektywy 
należy zwrócić się do państw 
członkowskich o rozważenie możliwości 
wprowadzenia standaryzacji na szczeblu 
europejskim w odniesieniu do digitalizacji 
utworów, co miałoby usprawnić centralną 
rejestrację, dostępność i interoperacyjność 
ich publicznych baz danych.

Or. en

Poprawka 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 66
Alexandra Thein

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 

skreślony
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państwom członkowskim sprawdzenie, czy 
w innym państwie członkowskim ustalono, 
że dany utwór posiada status utworu 
osieroconego, państwa członkowskie
powinny zapewnić rejestrowanie wyników 
starannych poszukiwań 
przeprowadzanych na ich terytoriach w 
ogólnodostępnej bazie danych.

Or. de

Poprawka 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Aby unikać powielania wysiłków 
związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie w dobrej wierze należy 
przeprowadzić wyłącznie w państwie 
członkowskim, w którym utwór został 
opublikowany lub nadany po raz pierwszy. 
Niemniej jednak w niektórych 
przypadkach, np. w przypadku 
koprodukcji utworu audiowizualnego, 
staranne poszukiwanie w dobrej wierze 
wymaga poszukiwania w innych 
państwach członkowskich niż państwo, w 
którym utwór został opublikowany lub 
nadany po raz pierwszy. Aby umożliwić 
państwom członkowskim sprawdzenie, czy 
w innym państwie członkowskim ustalono, 
że dany utwór posiada status utworu 
osieroconego, państwa członkowskie 
powinny zapewnić rejestrowanie wyników 
starannych poszukiwań przeprowadzanych 
na ich terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
danych.

Or. fr
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Poprawka 68
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Aby unikać powielania wysiłków 
związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie należy przeprowadzić 
wyłącznie w państwie członkowskim, w 
którym utwór został opublikowany lub 
nadany po raz pierwszy, lub w przypadku 
gdy istnieją w tej kwestii wątpliwości lub 
utwór nie został opublikowany, w kraju, 
który jest w największym stopniu 
powiązany z danym 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

Poprawka 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 gdy podmioty praw 
autorskich zgłoszą prawa autorskie do 
swoich utworów, należy zapewnić im 
możliwość unieważnienia w stosunku do 
nich statusu utworu osieroconego.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy istnieje wiele podmiotów praw autorskich, każdy podmiot praw autorskich 
powinien dysponować swoimi własnymi prawami, co oznacza, że każdy podmiot praw 
autorskich musi być traktowany indywidualnie w stosunku do swoich własnych praw.

Poprawka 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Jeżeli dany utwór został niesłusznie 
uznany za osierocony wskutek 
poszukiwania, które nie było staranne i 
racjonalne lub nie zostało 
przeprowadzone w dobrej wierze, państwa 
członkowskie powinny przewidzieć 
ustanowienie odpowiedzialności 
użytkownika za naruszenie prawa 
autorskiego, zgodnie z odnośnymi 
przepisami krajowymi i z prawem Unii.

Or. fr

Poprawka 72
Marielle Gallo, Piotr Borys
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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.

(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. Do celów 
niniejszej dyrektywy nadawcy publiczni 
powinni obejmować nadawców, którzy 
realizują zadania użyteczności publicznej 
określone i zorganizowane przez 
poszczególne państwa członkowskie.

Or. fr

Poprawka 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa 
członkowskie powinny zezwolić 
bibliotekom, placówkom oświatowym oraz 
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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.

muzeom, które są ogólnodostępne, a także 
instytucjom odpowiedzialnym za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcom, na 
przedstawianie, udostępnianie i 
zwielokrotnianie, w rozumieniu dyrektywy 
2001/29/WE, utworów osieroconych, pod 
warunkiem że wykorzystanie to wiąże się z 
realizacją ich zadań leżących w interesie 
publicznym 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.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „przedstawianie”: zob. uzasadnienie do art. 6 ust. 1 lit. c).

Poprawka 74
Luigi Berlinguer

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 

(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 
dźwiękowe 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 
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przewidywać wniesienie przez partnerów 
wkładu finansowego.

przewidywać wniesienie przez partnerów 
wkładu finansowego.

Or. en

Poprawka 75
Angelika Niebler

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 możliwości utrzymywania w 
mocy, dalszego opracowywania lub 
wprowadzania przez państwa 
członkowskie – zgodnie z europejskim 
prawem autorskim i umowami 
międzynarodowymi – ustaleń dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone zbiorowe licencje.

Or. de

Uzasadnienie

Państwom członkowskim nie powinno się odbierać możliwości utrzymywania w mocy, 
dalszego opracowywania lub wprowadzania obowiązujących systemów, takich jak 
rozszerzone licencje zbiorowe.

Poprawka 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać ustaleń państw członkowskich 
dotyczących metod administrowania 
prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe 
licencje. Nie powinna też naruszać ustaleń 
państw członkowskich w zakresie masowej 
digitalizacji utworów, takich jak ustalenia 
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dotyczące utworów niedostępnych.

Or. fr

Poprawka 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać obowiązujących i przyszłych
ustaleń w państwach członkowskich 
dotyczących metod administrowania 
prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe 
licencje, prawne domniemania w zakresie 
reprezentacji lub przeniesienia praw, 
obowiązkowe zbiorowe zarządzanie bądź 
ich połączenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z nowego ustępu w art. 8 i precyzuje, że państwa członkowskie 
zachowują swobodę w zakresie znajdowania rozwiązań dla archiwów nadawców poprzez inne 
uzgodnienia, takie jak „system udzielania rozszerzonych licencji zbiorowych” lub inne, w 
związku z faktem, że kilka państw członkowskich zastosowało już takie rozwiązania lub może
to uczynić w bliskiej przyszłości.

Poprawka 78
Luigi Berlinguer

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 

(20) Niniejsza dyrektywa powinna 
zachęcać do ustaleń w państwach 
członkowskich dotyczących metod 
administrowania prawami na podstawie 
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jak rozszerzone zbiorowe licencje. przymusowych licencji lub rozszerzonych 
zbiorowych licencji.

Or. en

Poprawka 79
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 80
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 82
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
również możliwość zezwolenia na 
wykorzystywanie utworów osieroconych 
do celów, które wykraczają poza zadania 
leżące w interesie publicznym realizowane 
przez organizacje objęte niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Poprawka 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły
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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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
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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.

zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki, placówki 
oświatowe, muzea, archiwa, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 
oraz nadawców 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, a także 
uwzględniać charakter utworu oraz sposób 
jego wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania 
instytucji zaangażowanych w ochronę, 
odnowę i udostępnianie dla celów 
kulturowych i edukacyjnych utworów 
europejskich lub 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

Uzasadnienie

W chwili gdy wdrożone i opłacone będą niezbędne systemy informacyjne mające ułatwić 
niedrogie staranne poszukiwania, państwa członkowskie będą musiały w dalszym ciągu 
rozwiązać kwestię dotyczącą tego, co powinny zrobić z dochodami, które zostały pobrane, ale 
co do których nikt nie zgłosił praw. Zgodnie z art. 7 ust. 5 państwa członkowskie mogą 
swobodnie zadecydować według własnego uznania w tej kwestii, ale można je jednak zachęcić 
do wykorzystania tych pieniędzy na cele, które są zgodne z duchem niniejszej dyrektywy.

Poprawka 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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

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

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
możliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe oraz muzea, a także 
przez archiwa, instytucje odpowiedzialne 
za dziedzictwo filmowe, wydawców 
wymienionych w ust. 2 pkt 1 oraz 
nadawców.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia dla rozróżniania utworów, które znajdują się przykładowo w archiwum 
bibliotecznym, i tych samych utworów, które znajdują się w archiwach wydawcy.

Poprawka 86
Luigi Berlinguer

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 i dźwiękowe oraz 
nadawców publicznych.

Or. en

Poprawka 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

do wykorzystywania przez organizacje 
wymienione w ust. 1 utworów
osieroconych, które znajdują się w ich 
własnych archiwach i które po raz 
pierwszy zostały opublikowane lub 
nadane w jednym z państw 
członkowskich, i obejmuje:

Or. de

Uzasadnienie

Art. 1 dopuszcza możliwość digitalizowania przez użytkowników wymienionych w art. 1 ust. 1 
również archiwów i zbiorów innych użytkowników. Wymienione grupy użytkowników powinny 
mieć jednak możliwość digitalizowania wyłącznie własnych archiwów i zbiorów. Z art. 1 nie 
wynika to wystarczająco wyraźnie, w związku z czym należy to sprecyzować.

Poprawka 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 podlegających ochronie prawa 
autorskiego utworów znajdujących się w 
zbiorach organizacji, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, i obejmuje:

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg publikacji w danym państwie członkowskim został przeniesiony do punktów 
niniejszego ustępu.

Poprawka 89
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie
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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 podlegających ochronie prawa 
autorskiego i praw pokrewnych utworów 
znajdujących się w zbiorach organizacji, o 
których mowa w art. 1 ust. 1 i po raz 
pierwszy opublikowanych lub nadanych na 
terytorium jednego z państw 
członkowskich, którymi są:

Or. fr

Poprawka 90
Sajjad Karim

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 podlegających ochronie prawa 
autorskiego utworów znajdujących się w 
zbiorach organizacji, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, powstałych lub po raz 
pierwszy opublikowanych lub nadanych na 
terytorium jednego z państw 
członkowskich, i obejmuje:

Or. en

Poprawka 91
Toine Manders

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 

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

Or. en

Poprawka 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) utwory w postaci książek, czasopism, 
gazet, magazynów oraz innych tekstów 
pisanych i materiałów drukowanych, które 
zostały po raz pierwszy opublikowane, 
pokazane publiczności lub nadane na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego co najmniej pięć lat 
wcześniej; lub

Or. en

Uzasadnienie

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Poprawka 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) opublikowane utwory i nagrania 
dźwiękowe, które znajdują się w zbiorach 
bibliotek publicznych, placówek 
oświatowych, muzeów lub archiwów; lub

Or. en

Poprawka 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) nagrania dźwiękowe, utwory filmowe 
lub audiowizualne, które zostały po raz 
pierwszy opublikowane, pokazane 
publiczności lub nadane na terytorium 
danego państwa członkowskiego co 
najmniej pięć lat wcześniej; lub

Or. en

Uzasadnienie

Minimalny okres po publikacji: zob. poprawka do art. 1 ust. 2 pkt 1. „Nagrania dźwiękowe”: 
zob. poprawka do punktu 9 preambuły.

Poprawka 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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.



AM\882180PL.doc 29/66 PE475.839v01-00

PL

Or. de

Uzasadnienie

Nie można wykluczać, że utwory osierocone powstawały również po dniu 31 grudnia 2002 r.

Poprawka 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 1 ust. 2 pkt 3 stał się zbędny za sprawą poprawki sprawozdawcy do art. 1 ust. 2 pkt 2 ze 
względu na fakt, że wszystkie utwory objęte art. 1 ust. 2 pkt 3 będą automatycznie także objęte 
art. 1 ust. 2 pkt 2.

Poprawka 97
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3) utwory stanowiące integralną część lub 
włączone do utworu audio lub 
audiowizualnego wyprodukowanego i 
nadanego po raz pierwszy w danym 
państwie członkowskim przez nadawcę 
publicznego przed dniem 31 grudnia 
2002 r. i znajdujące się w jego archiwach.

Or. fr
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Poprawka 98
Luigi Berlinguer

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 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) utwory, które stanowią integralną 
część utworów lub są wykorzystane w 
utworach, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres stosowania musi obejmować nie tylko utwory, ale także inne przedmioty objęte 
ochroną, gdyż w przeciwnym wypadku dyrektywa nie miałaby istotnych skutków dla 
zainteresowanych nadawców będących beneficjentami dyrektywy.

Poprawka 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1
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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 podlegający ochronie prawa 
autorskiego uznaje się za utwór 
osierocony, jeżeli podmiot lub więcej 
podmiotów praw autorskich lub praw 
pokrewnych 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.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa pokrewne muszą zostać uwzględnione, gdyż w przeciwnym wypadku dyrektywa nie 
miałaby istotnych skutków dla nadawców będących beneficjentami dyrektywy.

Poprawka 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 lub nagranie dźwiękowe uznaje 
się za osierocone, 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.

Or. en

Poprawka 102
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1
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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 racjonalnie 
starannego poszukiwania podmiotu praw 
autorskich, przeprowadzonego w dobrej 
wierze i zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

Or. en

Poprawka 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli prawa do utworu należą do więcej 
niż co najmniej jednego podmiotu praw 
autorskich, a jeden z podmiotów praw 
autorskich nie jest ani znany, ani nie 
został odnaleziony, utworu tego nie uznaje 
się za utwór osierocony. Nie ma to wpływu 
na prawa znanych lub zidentyfikowanych 
podmiotów praw autorskich.

Or. de

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie Komisji prowadziłoby do sytuacji, w której nie można by 
udostępniać większości utworów (zwłaszcza utworów audiowizualnych). Z tego względu 
konieczne jest rozszerzenie przedmiotowej definicji oraz wyjaśnienie, że nie ma to wpływu na 
prawa zidentyfikowanych podmiotów praw autorskich.

Poprawka 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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

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

2. Jeżeli prawa do utworu należą do więcej 
niż jednego podmiotu praw autorskich lub 
praw pokrewnych, a jeden z podmiotów 
jest znany i został odnaleziony, przepisy 
niniejszej dyrektywy nie naruszają praw 
pozostałych podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa pokrewne muszą zostać uwzględnione. Dyrektywa nie powinna naruszać prawa 
znanych podmiotów praw autorskich lub praw pokrewnych.

Poprawka 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 

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

przeprowadza się staranne poszukiwanie w 
dobrej wierze polegające na sprawdzeniu 
informacji w źródłach odpowiednich dla 
kategorii przedmiotowych utworów.

Or. fr

Poprawka 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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 dobrej wierze przeprowadza się staranne 
poszukiwanie polegające na sprawdzeniu 
informacji w źródłach odpowiednich dla 
kategorii przedmiotowych utworów.

Or. en

Uzasadnienie

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical. Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However, without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”. 
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use. 
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Poprawka 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 lub 
nagranie dźwiękowe jest osierocone, 
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.

Or. en

Poprawka 109
Luigi Berlinguer

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 
przeprowadza się staranne poszukiwanie 
polegające na sprawdzeniu informacji 
w źródłach odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów.

Or. en

Poprawka 110
Alexandra Thein

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

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

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

Or. de

Poprawka 111
Alexandra Thein

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy wiadomo, że utwór 
kinematograficzny lub audiowizualny 
podlegający starannemu poszukiwaniu w 
dobrej wierze jest koprodukcją, tego 
rodzaju poszukiwanie musi zostać 
przeprowadzone w każdym państwie 
członkowskim zaangażowanym w 
koprodukcję.

Or. de

Poprawka 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii 
utworów określane są przez każde państwo 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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członkowskie w porozumieniu z 
podmiotami praw autorskich i 
użytkownikami oraz obejmują źródła 
wymienione w załączniku.

Or. fr

Poprawka 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

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. Źródłami odpowiednimi dla każdej 
kategorii utworów lub innych 
przedmiotów objętych ochroną są 
ogólnodostępne bazy danych określane 
przez każde państwo członkowskie w 
porozumieniu z podmiotami praw 
autorskich i użytkownikami oraz mogą 
obejmować źródła wymienione w 
załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnodostępne bazy danych: jest o nich mowa w punkcie 13 preambuły do wniosku Komisji, 
a więc należy je także uwzględnić w tekście artykułu, aby zapewnić jasność. Słowo „może”: 
W związku z tym, że odpowiednie źródła ostatecznie określane są indywidualnie przez 
poszczególne państwa członkowskie w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o dodaniu innych źródeł lub usunięciu tych, które nie mają 
znaczenia w danym kraju (np. system egzemplarza obowiązkowego).

Poprawka 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 115
Luigi Berlinguer

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, jeśli źródła te 
są ogólnodostępne w Internecie.

Or. en

Poprawka 116
Alexandra Thein

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy również uwzględnić źródła 
wytycznych w sprawie postępowania, o 
których mowa w pkt 1 protokołu ustaleń w 
sprawie wytycznych dotyczących 
starannego poszukiwania w odniesieniu 
do utworów osieroconych.
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Or. de

Uzasadnienie

Ten opublikowany w dniu 4 czerwca 2008 r. protokół ustaleń został podpisany przez 
biblioteki, archiwa i podmioty praw autorskich w obecności przedstawicieli Komisji 
Europejskiej oraz obejmuje zharmonizowaną listę wiarygodnych źródeł.

Poprawka 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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 na 
terytorium państwa członkowskiego, w 
którym utwór opublikowano lub nadano po 
raz pierwszy. Jeśli istnieją oznaki 
wskazujące na to, że dany utwór powstał z 
udziałem podmiotów praw autorskich 
pochodzących z terytorium innych państw 
członkowskich, staranne poszukiwanie 
uważa się za zakończone dopiero wtedy, 
gdy zostało ono przeprowadzone również 
na terytorium tych państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Koprodukcje między podmiotami praw autorskich z różnych państw członkowskich są bardzo 
popularne. Poza tym możliwe jest, że utwór jest po raz pierwszy nadawany w jednym państwie 
członkowskim, podczas gdy powstał on w innych państwach członkowskich. Jeśli więc 
podczas starannego poszukiwania w jednym państwie członkowskim zidentyfikowane zostaną 
nawiązania do innego państwa członkowskiego, konieczne jest rozszerzenie poszukiwania 
poza państwo członkowskie, w którym dany utwór został po raz pierwszy 
opublikowany/nadany.

Poprawka 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, na którego
terytorium utwór opublikowano, pokazano 
lub nadano po raz pierwszy. Przeprowadza 
się je w dobrej wierze i w rozsądnym 
zakresie przed wykorzystaniem utworu.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie projektu sprawozdania plus słowo „pokazano” w celu uwzględnienia dzieł 
filmowych.

Poprawka 119
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przeprowadzenie starannego 
poszukiwania wymagane jest wyłącznie w 
państwie członkowskim, na terytorium 
którego utwór opublikowano lub nadano 
po raz pierwszy. Przeprowadza się je w 
dobrej wierze i w racjonalny sposób dla 
każdego wykorzystywanego utworu.

Or. fr

Poprawka 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niektórych przypadkach staranne 
poszukiwanie w dobrej wierze wymaga 
poszukiwania w innych państwach 
członkowskich niż państwo, w którym 
utwór został opublikowany lub nadany po 
raz pierwszy.

Or. fr

Poprawka 121
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy utwór nie został 
opublikowany lub nadany, lub nie można 
ustalić państwa członkowskiego, w którym 
po raz pierwszy go opublikowano lub 
nadano, należy przeprowadzić staranne 
poszukiwanie w kraju, w którym utwór 
powstał, lub w kraju najbardziej 
powiązanym z danym utworem. W razie 
konieczności należy przeprowadzić 
dodatkowe konsultacje na temat 
informacji dostępnych w innych krajach.

Or. en

Poprawka 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie zapewniają 
rejestrowanie wyników starannych 
poszukiwań przeprowadzanych na ich 
terytoriach w ogólnodostępnej bazie 
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danych. danych. Bazy danych państw 
członkowskich powinny być 
zaprojektowane i wdrożone w taki sposób, 
aby było możliwe ich wzajemne połączenie 
na poziomie ogólnoeuropejskim.

Or. fr

Poprawka 123
Alexandra Thein

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Uprawnione stowarzyszenia 
zbiorowego zarządzania odpowiadają za te 
podmioty prawa autorskiego, których nie 
udało się odnaleźć również po starannym 
poszukiwaniu.

Or. de

Poprawka 124
Luis de Grandes Pascual

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeśli utwór filmowy lub 
audiowizualny, w odniesieniu do którego 
ma być przeprowadzone staranne 
poszukiwanie, powstał w wyniku 
koprodukcji, poszukiwania takie należy 
przeprowadzić w każdym z państw 
członkowskich zaangażowanych we 
współpracę.

Or. es

Uzasadnienie

Wiele utworów filmowych i audiowizualnych to koprodukcje. Ograniczenie zakresu 
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starannego poszukiwania do państwa członkowskiego pierwszej publikacji i 
rozpowszechniania utworu mogłoby często prowadzić do sytuacji, w których koprodukcja 
audiowizualna uznawana byłaby za utwór osierocony, gdy odpowiednie informacje potrzebne 
do określenia ich statusu jako utworu osieroconego mogą znajdować się w innych państwach 
członkowskich zaangażowanych w koprodukcję. W związku z tym staranne poszukiwanie 
należy przeprowadzić w każdym z państw członkowskich zaangażowanych we współpracę.

Poprawka 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 lub nagranie dźwiękowe, które w 
jednym z państw członkowskich uznano 
zgodnie z art. 2 za osierocone, uznaje się 
za utwór osierocony we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 126
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza obecnych 
ani przyszłych ustaleń państw 
członkowskich dotyczących metod 
administrowania prawami, takich jak 
rozszerzone licencje zbiorowe.

Or. fr

Poprawka 127
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązujących i przyszłych ustaleń w 
państwach członkowskich dotyczących 
metod administrowania prawami, takich 
jak rozszerzone licencje zbiorowe lub 
wymogi dotyczące autoryzacji.

Or. en

Poprawka 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

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.

Jeśli prawa autorskie do utworu uznanego 
za utwór osierocony posiada wyłącznie 
jeden podmiot, państwa członkowskie 
gwarantują, że podmiot ten w dowolnym 
momencie ma możliwość unieważnienia 
statusu utworu osieroconego; jeśli prawa 
autorskie do utworu uznanego za utwór 
osierocony posiada więcej niż jeden 
podmiot, status utworu osieroconego może 
zostać unieważniony wyłącznie w 
przypadku rozpoznania i odnalezienia 
wszystkich podmiotów praw autorskich 
zgodnie z art. 2 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie w związku z art. 2 ust. 2 (dotyczy sytuacji, w której prawa do utworu należą do 
więcej niż jednego podmiotu praw autorskich).

Poprawka 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie gwarantują, że 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma możliwość 
unieważnienia w stosunku do siebie
statusu utworu osieroconego poprzez 
ujawnienie swojej tożsamości w 
odpowiedni sposób.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy istnieje wiele podmiotów praw autorskich, każdy podmiot praw autorskich 
powinien dysponować swoimi własnymi prawami i być traktowany indywidualnie w stosunku 
do swoich własnych praw.

Poprawka 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu lub nagrania dźwiękowego
uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma możliwość 
unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

Or. en

Poprawka 131
Alexandra Thein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie gwarantują, że 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma faktyczną
możliwość unieważnienia statusu utworu 
osieroconego, i w tym celu ustalają 
jednolite i spójne podejście wymagające 
niskich nakładów.

Or. de

Poprawka 132
Toine Manders

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 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma rzeczywistą 
możliwość unieważnienia statusu utworu 
osieroconego w bezzwłoczny, jednolity i 
racjonalny pod względem kosztów sposób 
w wybranym przez siebie państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unieważnienie statusu utworu 
osieroconego w stosunku do podmiotu 
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praw autorskich, który ujawnia swoją 
tożsamość, nie narusza postanowień 
zawartych uprzednio umów dotyczących 
wykorzystania, zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, utworu, który uprzednio był 
utworem osieroconym w stosunku do tego 
podmiotu praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest wyraźna zasada mająca zabezpieczać zawarte umowy dotyczące 
wykorzystania produkcji, które zawierają jeden lub więcej utworów osieroconych. Zwłaszcza 
w przypadku nadawanych produkcji umowy zawierane są na długo przed ich rzeczywistą 
emisją i dlatego też zaangażowane strony (w tym osoby odpowiedzialne za montaż 
programów, reklamę itd.) muszą mieć pewność prawa.

Poprawka 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokonując czynności zwielokrotniania 
utworu osieroconego, w rozumieniu art. 3 

a) dokonując czynności zwielokrotniania 
utworu osieroconego lub nagrania 
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dyrektywy 2001/29/WE; dźwiękowego, w rozumieniu art. 3 
dyrektywy 2001/29/WE;

Or. en

Poprawka 136
Jean-Marie Cavada

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) udostępniając publicznie utwór 
osierocony, także w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w dowolnie 
wybranym miejscu i czasie;

Or. fr

Poprawka 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) poprzez przedstawienie publiczności 
utworu osieroconego, w tym 
udostępnienie go publiczności, z 
wykorzystaniem połączenia przewodowego 
lub bezprzewodowego, w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Or. en

Uzasadnienie

Dozwolone wykorzystanie na podstawie obecnego brzmienia wniosku ograniczone jest do 
systemu usług „na żądanie”. W związku z tym nie objęłoby ono ponownego nadawania 
utworów (lub wszelkiej równoczesnej emisji takich ponownie nadawanych utworów) 
pochodzących z archiwów nadawców. Ponadto wykorzystanie w ramach systemu usług „na 
żądanie” jest, na mocy art. 6 ust. 2, ogólnie ograniczone do pewnych zastosowań w ramach 
„misji publicznej” użytkownika. Oznaczałoby to ograniczanie w niepotrzebny sposób 
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swobody państw członkowskich w zakresie znajdowania odpowiednich rozwiązań.

Poprawka 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. 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.

Or. fr

Poprawka 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 lub nagrań 
dźwiękowych 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.

Or. en
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Poprawka 140
Luis de Grandes Pascual

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 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.

Or. es

Uzasadnienie

Dozwolone możliwości wykorzystania utworów osieroconych w UE powinny być ściśle 
zdefiniowane i odnosić się do celów interesu publicznego, takich jak ochrona, odnowa i 
zapewnienie dostępu w celach kulturowych, badawczych i edukacyjnych.

Poprawka 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy podmiot lub 
podmioty posiadające prawa autorskie do 
utworu osieroconego są znane, ale nie 
zostały odnalezione, nazwisko podmiotu 
lub nazwiska podmiotów praw autorskich 
są podawane przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy te dotyczą również wykorzystania niekomercyjnego, o czym jest też mowa w art. 7 
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ust. 1 pkt 3.

Poprawka 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie przewidują, że
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.

Or. fr

Poprawka 143
Marielle Gallo, Piotr Borys

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 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. Rejestry te są 
zaprojektowane i wdrożone w taki sposób, 
aby było możliwe ich wzajemne połączenie 
na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Or. fr
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Poprawka 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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 w 
sytuacji gdy organizacje wymienione w 
art. 1 ust.1 wykorzystują utwory 
osierocone lub nagrania dźwiękowe
zgodnie z ust. 1, prowadzą one rejestr 
przeprowadzanych przez nie starannych 
poszukiwań oraz ogólnodostępny rejestr 
przypadków wykorzystania danego utworu 
osieroconego.

Or. en

Poprawka 145
Alexandra Thein

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 
mogą wykorzystywać utwory osierocone 
zgodnie z ust. 1, pod warunkiem że:

1) organizacje, o których mowa w art. 1 
ust. 1, prowadzą rejestr przeprowadzanych 
przez nie starannych poszukiwań;
2) organizacje prowadzą ogólnodostępne 
rejestry przypadków wykorzystania przez 
nie utworów osieroconych;
3) w przypadku gdy podmiot posiadający 
prawa autorskie do utworu osieroconego 
jest znany, ale nie został odnaleziony, 
nazwisko podmiotu praw autorskich jest 
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podawane przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu;
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. 
Tego rodzaju wynagrodzenie musi być 
porównywalne z wynagrodzeniem innego 
znanego i odnalezionego podmiotu 
posiadającego prawa autorskie do tego 
samego utworu za takie samo jego 
wykorzystanie.
Podmioty praw autorskich mają prawo do 
otrzymania wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 4, w terminie określonym 
przez państwa członkowskie, który nie jest 
krótszy niż pięć lat od daty czynności 
podlegającej wynagrodzeniu.

Or. de

Poprawka 146
Jean-Marie Cavada

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby podmioty praw autorskich, które 
unieważniają status utworu osieroconego 
w rozumieniu art. 5, otrzymały 
wynagrodzenie za przypadki 
wykorzystania tego utworu przez 
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1.

Or. fr

Poprawka 147
Piotr Borys, Marielle Gallo



PE475.839v01-00 54/66 AM\882180PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy podmiot posiadający 
prawa autorskie do utworu osieroconego 
jest znany, ale nie został odnaleziony, 
nazwisko podmiotu praw autorskich jest 
podawane przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu.

Or. en

Poprawka 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Dopuszczone możliwości wykorzystywania 
utworów osieroconych
1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 
na wykorzystanie utworu osieroconego do 
celów innych niż cele wymienione w art. 6 
ust. 2, pod warunkiem że:
1) organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 
prowadzą rejestr przeprowadzanych przez 
nie starannych poszukiwań;
2) organizacje prowadzą ogólnodostępne 
rejestry przypadków wykorzystania przez 
nie utworów osieroconych;
3) w przypadku gdy podmiot posiadający 
prawa autorskie do utworu osieroconego 
jest znany, ale nie został odnaleziony, 
nazwisko podmiotu praw autorskich jest 
podawane przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu;
4) podmioty praw autorskich, które 
unieważniają status utworu osieroconego 
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w rozumieniu art. 5, otrzymują 
wynagrodzenie za przypadki 
wykorzystania tego utworu przez 
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1;
5) podmioty praw autorskich mają prawo 
do otrzymania wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 4, w terminie określonym 
przez państwa członkowskie, który nie jest 
krótszy niż pięć lat od daty czynności 
podlegającej wynagrodzeniu.
2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
metody udzielania zezwoleń w rozumieniu 
ust. 1 i zachowują swobodę decydowania o 
sposobach wykorzystania dochodów, które 
pozostają nieodebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5.

Or. fr

Poprawka 149
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Dopuszczone możliwości wykorzystywania 
utworów osieroconych
1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 
na wykorzystanie utworu osieroconego do 
celów innych niż cele wymienione w art. 6 
ust. 2, pod warunkiem że:
1) organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 
prowadzą rejestr przeprowadzanych przez 
nie starannych poszukiwań;
2) organizacje prowadzą ogólnodostępne 
rejestry przypadków wykorzystania przez 
nie utworów osieroconych;
3) w przypadku gdy podmiot posiadający 
prawa autorskie do utworu osieroconego 
jest znany, ale nie został odnaleziony, 
nazwisko podmiotu praw autorskich jest 
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podawane przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu;
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;
5) podmioty praw autorskich mają prawo 
do otrzymania wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 4, w terminie określonym 
przez państwa członkowskie, który nie jest 
krótszy niż pięć lat od daty czynności 
podlegającej wynagrodzeniu.
2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
metody udzielania zezwoleń w rozumieniu 
ust. 1 i zachowują swobodę decydowania o 
sposobach wykorzystania dochodów, które 
pozostają nieodebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5.

Or. es

Poprawka 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) organizacje prowadzą ogólnodostępne 
rejestry przypadków wykorzystania przez 
nie utworów osieroconych lub nagrań 
dźwiękowych;

Or. en

Poprawka 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 153
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Organizacje, o których mowa w art. 1 
ust. 1, mogą prowadzić sprzedaż utworu 
osieroconego w sposób rozsądny i w 
dobrej wierze aż do dnia, w którym 
podmiot praw autorskich zgłosi swoje 
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prawa do utworu i unieważni status
utworu osieroconego zgodnie z art. 5. Aż 
do tego dnia podmiot praw autorskich nie 
będzie otrzymywał wynagrodzenia, a 
przepisy w dziedzinie praw autorskich nie 
będą miały zastosowania.

Or. en

Poprawka 154
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4) podmioty praw autorskich, które 
unieważniają status utworu osieroconego 
w rozumieniu art. 5, otrzymują 
wynagrodzenie zgodnie ze stałymi 
taryfami określonymi przez państwa 
członkowskie za przypadki wykorzystania 
tego utworu przez organizacje wymienione 
w art. 1 ust. 1;

Or. en
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Uzasadnienie

Głównym celem niniejszej dyrektywy jest zagwarantowanie pewności prawa bibliotekom, 
muzeom i nadawcom, którzy są beneficjentami dyrektywy. W przypadku gdy zgłaszający się 
podmiot praw autorskich jest uprawniony do poboru wynagrodzenia w niesprecyzowanej 
wysokości, zanika pewność prawa, a art. 7 dyrektywy traci swoje znaczenie.

Poprawka 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 157
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) podmioty praw autorskich mają prawo 
do otrzymania wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 4, w terminie pięciu lat od 
daty czynności podlegającej 
wynagrodzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania harmonizacji dyrektywa powinna precyzyjnie określać ustalony 
termin, a nie pozostawiać decyzję w tej kwestii danemu państwu członkowskiemu.

Poprawka 159
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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 
wykorzystania utworu podlegającej 
wynagrodzeniu.

Or. fr

Poprawka 160
Jean-Marie Cavada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie mogą wybrać 
metody udzielania zezwoleń w rozumieniu 
ust. 1. Zachowują swobodę decydowania o 
sposobach wykorzystania dochodów, które 
pozostają nieodebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5; 
pierwszeństwo ma jednak przeznaczenie 
tych dochodów na odnowę i digitalizację 
utworów oraz na działania promujące 
twórczość.

Or. fr

Poprawka 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dalsze stosowanie innych przepisów 
prawa

Przestrzeganie innych przepisów prawa

Or. fr

Poprawka 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza ustaleń 
państw członkowskich w zakresie masowej 
digitalizacji utworów, takich jak ustalenia 
dotyczące utworów niedostępnych.

Or. fr
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Poprawka 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza 
przepisów dotyczących zarządzania 
prawami do utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną, zwłaszcza 
porozumień dotyczących licencji 
zbiorowych, prawnych domniemań w 
zakresie reprezentacji lub przeniesienia 
praw, obowiązkowego zbiorowego 
zarządzania lub połączeń powyższych, 
niezależnie od tego, czy takie utwory lub 
przedmioty objęte ochroną są utworami 
osieroconymi w rozumieniu art. 2, zgodnie 
z prawem Unii i międzynarodowymi 
konwencjami w sprawie praw autorskich i 
praw pokrewnych. W przypadku gdy takie 
przepisy obowiązują lub zostają 
wprowadzone, każde inne państwo 
członkowskie gwarantuje, że beneficjenci 
art. 1 ust. 1 podlegają ochronie prawnej w 
odniesieniu do wykorzystywania przez 
nich utworów lub innych przedmiotów 
objętych ochroną zgodnie z licencjami lub 
pozwoleniami przewidzianymi w tych 
przepisach.

Or. en

Uzasadnienie

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital. 
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
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necessary legal certainty for the cross-border effect.

Poprawka 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Administrowanie prawami

Niniejsza dyrektywa nie narusza ustaleń 
państw członkowskich dotyczących metod 
administrowania prawami, takich jak 
rozszerzone licencje zbiorowe.

Or. fr

Poprawka 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy niniejszej dyrektywy mają 
zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 
utworów wymienionych w art. 1, które w 
dniu [termin transpozycji] są chronione 
przepisami prawa autorskiego 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich.

1. Przepisy niniejszej dyrektywy mają 
zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 
utworów lub nagrań dźwiękowych
wymienionych w art. 1, które w dniu 
[termin transpozycji] są chronione 
przepisami prawa autorskiego 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy
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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 
niewymienionych w art. 1 ust. 1 oraz 
utworów lub innych przedmiotów objętych 
ochroną niewłączonych obecnie to tego 
zakresu, zwłaszcza oddzielnych fotografii i 
innych obrazów, a także 
niepublikowanych utworów wszelkiego 
rodzaju stworzonych w Europie.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie beneficjentów innych niż muzea, biblioteki itd. jest konieczne, jeśli utwory 
osierocone mają być dostępne np. dla twórców filmów dokumentalnych, którzy chcą umieścić 
w filmie nagranie historyczne, lub, ogólnie rzecz ujmując, dla wszystkich przedsiębiorców w 
sektorze kultury, którzy mogą chcieć wykorzystać wspólne dziedzictwo Europy w nowych 
utworach. Niepublikowane utwory mają ogromne znaczenie kulturowe, ponieważ wiele 
utworów znajdujących się w zbiorach muzealnych i bibliotecznych należy właśnie do tej 
kategorii. Niniejsza dyrektywa jest punktem wyjścia dla rozwiązania kwestii dotyczącej 
utworów osieroconych, ale daleko jej do statusu kompleksowego rozwiązania.

Poprawka 167
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja regularnie (nie rzadziej niż raz 
na dwa lata) aktualizuje listę instytucji 
wymienionych w art. 1 ust. 1, w których 
zbiorach znajdują się utwory o 
nieuregulowanych prawach autorskich.

Or. lt
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Poprawka 168
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 5 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) lista twórców i inne informacje 
pojawiające się na opakowaniu utworu;

Or. en

Poprawka 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 5 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) bazy danych/listy członkowskie 
wszystkich odpowiednich stowarzyszeń lub 
instytucji reprezentujących odpowiednią 
kategorię podmiotu praw autorskich.

Or. en
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