
 

Axel Voss o prawie autorskim: „Chcemy chronić
prawa twórców”
 
Parlament pracuje nad nowymi przepisami prawa autorskiego, dostosowanymi do epoki
cyfrowej, aby zapewnić wszystkim artystom i autorom uznanie, wynagrodzenie i ochronę.
 

12 września posłowie do PE poparli upoważnienie do rozpoczęcia negocjacji z państwami
członkowskimi w sprawie nowych ogólnounijnych przepisów prawa autorskiego, mających
zapewnić uczciwe wynagradzanie artystów i dziennikarzy w świecie cyfrowym.
 
 
 Jak te nowe przepisy wpłyną na internet? Czy nadal będzie można tworzyć i wykorzystywać
memy?  Axel  Voss  –  niemiecki  poseł  z  grupy  PPE  kierujący  pracami  nad  wnioskiem  w
Parlamencie  –  wyjaśnia,  czego  ta  sprawa  dotyczy.
 
 
„Wielkie platformy amerykańskie zarabiają, podczas gdy naszym twórcom trudno jest przetrwać.
Dlatego musimy wzmocnić ich prawa i zapewnić odpowiedzialność platform”.
 
Czyje prawa będą chronić te przepisy?
 
 
 Chcemy chronić i  wzmocnić prawa twórców: pisarzy, wykonawców, piosenkarzy, autorów
piosenek, dziennikarzy itd., czyli wszystkich posiadaczy praw autorskich. Wszyscy oni znajdują
się  w rozpaczliwej  sytuacji:  z  ich pracy korzystają  wielkie  platformy,  które czerpią z  tego
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Nowe przepisy dot. praw autorskich na miarę ery cyfrowej.
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znaczne zyski. Sami posiadacze praw często jednak nie mają udziału w tych zyskach. Wielkie
platformy amerykańskie zarabiają, podczas gdy naszym twórcom trudno jest przetrwać. Dlatego
musimy wzmocnić ich prawa przez zapewnienie odpowiedzialności platform.
 
 

Czy będzie to dotyczyć memów i utworów zależnych tworzonych przez fanów?
 
 
 Nie, absolutnie nie są one zagrożone. Pozostaną objęte wyjątkiem od ochrony praw autorskich,
który istnieje już w przepisach krajowych. Reforma nie ma żadnego wpływu na użytkowników.
Chodzi wyłącznie o odpowiedzialność platform. 
 
 
Co  jest  celem  art.  11  dotyczącego  cyfrowych  sposobów  korzystania  z  publikacji
prasowych?
 
 
 Obecnie duże platformy wykorzystują treści  prasowe,  dużo na nich zarabiają,  natomiast
wydawcy nie mają udziału w zyskach. W art.  11 zapewniono wydawcom prasowym prawo
konkretnie ich dotyczące, na podstawie którego mogą oni występować o wynagrodzenie, jeżeli
platformy korzystają  z  ich  treści.  Nadal  można używać hiperlinków i  kopiować na użytek
prywatny. Nie podlegają one art. 11 i mogą być zamieszczane przez wszystkie platformy, np.

Parliament adopts its position on digital copyright rules. Rapporteur Axel Voss (EPP, DE)
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Wikipedię.
 
 
Co zmieni się dla małych/niezależnych wydawców i autorów?
 
 
 Również oni mogą występować o wynagrodzenie od platform korzystających z ich treści. Ma to
istotne znaczenie zwłaszcza dla małych wydawców, ponieważ ich pozycja jest bardzo słaba w
porównani z dużymi platformami.
 
 
Czy internet jest zagrożony?
 
 
 Nie, oczywiście nie. Nie zmieni się nic poza tym, że platformy będą odpowiadać za naruszenia
praw autorskich.
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy dotyczący głosowania na posiedzeniu plenarnym (12 września 2018 r.)
Komunikat prasowy dotyczący głosowania w komisji (20 czerwca 2018 r.)
Sprawozdanie ustawodawcze
Materiały multimedialne
Briefing: prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
Strona Komisji Europejskiej poświęcona prawu autorskiemu
Konferencja prasowa – środa o godz. 14.30 CET
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180906IPR12103/prawa-autorskie-w-przestrzeni-cyfrowej-parlament-zajal-stanowisko
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0245+0+DOC+XML+V0//PL
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/copyright
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/other-events/video?event=20180912-1430-SPECIAL

