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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych
(COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0289),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 49, 56 oraz 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0138/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
21 września 2011 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Kultury i Edukacji (A7-0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Mające siedzibę w państwach 
członkowskich biblioteki, muzea, archiwa, 
placówki oświatowe, instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe 

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

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

Or. pl

Poprawka 2

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

Or. pl
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Poprawka 7

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 lub nadano na terytorium 
danego państwa członkowskiego.

Or. pl

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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. pl

Poprawka 10

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, na 
terytorium którego 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. pl

Poprawka 11

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 

(16) W przypadku gdy podmioty praw 
autorskich zgłoszą prawa autorskie do 
swoich utworów, należy zapewnić im 
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unieważnienia statusu utworu 
osieroconego.

możliwość unieważnienia w stosunku do 
nich statusu utworu osieroconego.

Or. pl

Poprawka 12

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, na 
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. pl
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

państwach członkowskich.

Or. pl

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy państwo członkowskie udziela 
zezwolenia na wykorzystanie utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe, muzea, archiwa, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe oraz nadawców publicznych do 
celów wykraczających poza realizowane 
przez te instytucje zadania leżące w 
interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, należy przyznać wynagrodzenie. 
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, że dochody uzyskane z 

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

tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należy wykorzystać do celów finansowania 
źródeł informacji o prawach, które ułatwią 
przeprowadzanie starannych poszukiwań w 
niedrogi i zautomatyzowany sposób, 
w odniesieniu do tych kategorii utworów, 
które faktycznie lub potencjalnie wchodzą 
w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. pl

Poprawka 17

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 
rodzajów wykorzystywania utworów 
osieroconych przez mające swoją siedzibę 
w państwach członkowskich 
ogólnodostępne biblioteki, placówki 
oświatowe oraz muzea, a także przez 
archiwa, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawców.

Or. pl

Poprawka 18

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 po raz pierwszy 
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opublikowanych lub nadanych na 
terytorium jednego z państw 
członkowskich, którymi są:

Or. pl

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – 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 druków; lub

Or. pl

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) utwory filmowe, audio lub 
audiowizualne; lub

Or. pl



PE472.338v01-00 16/26 PR\878512PL.doc

PL

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W odniesieniu do utworów, o których 
mowa w ust. 2, niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie także do zawartych w nich 
utworów obejmujących sztukę piękną, 
fotografie, ilustracje, projekty, 
architekturę, szkice do powyższych 
utworów, a także inne utwory.

Or. pl

Poprawka 22

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 podlegający ochronie prawa 
autorskiego uznaje się za utwór 
osierocony, jeżeli podmiot praw autorskich 
nie jest znany lub, nawet jeżeli jest znany, 
nie może on zostać odnaleziony pomimo
starannego poszukiwania 
przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3.

Or. pl

Poprawka 23

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 

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

autorskich nie został rozpoznany i 
odnaleziony, utwór ten uznaje się za utwór 
osierocony w zakresie w jakim pozostałe 
podmioty praw autorskich pozostają 
nieznane lub nie mogą zostać odnalezione 
pomimo starannego poszukiwania 
przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3.

Or. pl

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Postanowienia ust. 2 pozostają bez 
uszczerbku dla praw podmiotu praw 
autorskich, który jest znany lub został 
odnaleziony.

Or. pl

Poprawka 25

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 zapewniają, aby
w odniesieniu do każdego
wykorzystywanego utworu 
przeprowadzano  staranne poszukiwanie 
polegające na sprawdzeniu informacji 
w źródłach odpowiednich dla kategorii 
przedmiotowych utworów.

Or. pl
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Poprawka 26

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 
przedmiotowych utworów określane są 
przez każde państwo członkowskie w 
porozumieniu z podmiotami praw 
autorskich i użytkownikami i obejmują co 
najmniej źródła wymienione w załączniku.

Or. pl

Poprawka 27

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 rozsądnym zakresie 
przed wykorzystaniem utworu.

Or. pl

Poprawka 28

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 

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

osierocony we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. pl

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
ustaleń w państwach członkowskich 
dotyczących metod administrowania 
prawami, takich jak rozszerzone licencje 
zbiorowe.

Or. pl

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeżeli prawa autorskie do utworu 
uznanego za utwór osierocony 
przysługują więcej niż jednemu 
podmiotowi, każdy z podmiotów ma 
możliwość unieważnienia statusu utworu 
osieroconego w zakresie praw mu 
przysługujących.

Or. pl
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Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Utwór traci status utworu 
osieroconego wyłącznie w przypadku 
rozpoznania lub odnalezienia wszystkich 
podmiotów praw autorskich do tego 
utworu.

Or. pl

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
swobody zawierania przez te instytucje 
umów służących realizacji zadań leżących 
w interesie publicznym, w szczególności 
umów o partnerstwie publiczno-
prywatnym.
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Or. pl

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
organizacje wymienione w art. 1 ust. 1, 
wykorzystując utwór osierocony zgodnie z 
art. 6 ust. 2:
1) prowadzą rejestr przeprowadzanych 
przez nie starannych poszukiwań;
2) prowadzą ogólnodostępne rejestry 
przypadków wykorzystania przez nie 
utworów osieroconych;
3) podają przy każdorazowym 
wykorzystaniu utworu nazwisko podmiotu 
praw autorskich w przypadku gdy podmiot 
posiadający prawa autorskie do utworu 
osieroconego jest znany, ale nie został 
odnaleziony.
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Or. pl

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 
na wykorzystanie utworu osieroconego do 
celów innych niż cele wymienione w art. 6 
ust. 2, pod warunkiem spełnienia 
wymogów z art. 6 ust. 4a(nowy) oraz:

Or. pl

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 40

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

Or. pl

Poprawka 41

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 

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

godziwego 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. pl

Poprawka 42

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 wymienionych w art. 1, które są 
chronione przepisami prawa autorskiego 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich w dniu [termin 
transpozycji] albo po tej dacie.

Or. pl

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[…] r. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[dwa lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. pl
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy

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 utworów lub innych 
przedmiotów objętych ochroną 
niewłączonych obecnie to tego zakresu, 
zwłaszcza oddzielnych fotografii i innych 
obrazów.

Or. pl

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) egzemplarz obowiązkowy; a) katalogi egzemplarzy obowiązkowych;
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PL

Or. pl

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) egzemplarz obowiązkowy; b) katalogi egzemplarzy obowiązkowych;

Or. pl

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – punkt 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) egzemplarz obowiązkowy; a) katalogi egzemplarzy obowiązkowych;

Or. pl


