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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 
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 
równieŜ jest istotne do celów tworzenia 
europejskich bibliotek cyfrowych, takich 
jak Europeana. Technologie masowej 
digitalizacji materiałów drukowanych oraz 
technologie wyszukiwania i indeksowania 
zwiększają naukową wartość zbiorów 
bibliotecznych. 

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki 
oświatowe, instytucje odpowiedzialne za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcy 
publiczni z siedzibą w państwach 
członkowskich przeprowadzają masową 
digitalizację swoich zbiorów lub archiwów 
w celu utworzenia europejskich bibliotek 
cyfrowych. Współuczestniczą oni w 
ochronie i rozpowszechnianiu 
europejskiego dorobku kulturowego, co 
równieŜ 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. 
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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 
niemoŜliwe, 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 lub praw pokrewnych, 
których podmioty praw autorskich nie są 
znane, lub nawet jeśli są znane, których 
odnalezienie jest niemoŜliwe, 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” 
 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 4 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Ze względu na fakt, iŜ 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, iŜ 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. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 4 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Prawa autorskie są gospodarczą 
podstawą przemysłu twórczego, poniewaŜ 
pobudzają innowacje, twórczość, 
inwestycje i produkcję. Masowa 
digitalizacja utworów i ich masowe 
rozpowszechnianie są w związku z tym 
sposobami ochrony europejskiego 
dziedzictwa kulturowego. Prawo autorskie 
to waŜne narzędzie słuŜące do 
wynagradzania branŜy artystycznej za jej 
pracę. 

 

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, naleŜy ustalić 
ostateczny termin wdroŜenia dyrektywy w 
odniesieniu do utworów znajdujących się 
w archiwach nadawców. 

skreślony 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 8 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Zasadnicze znaczenie ma unikanie 
powstawania nowych utworów 
osieroconych w przyszłości, biorąc pod 
uwagę stale rosnącą skalę tworzenia i 
rozpowszechniania treści kreatywnych 
online w dobie cyfrowej. Warunkiem 
pełnego korzystania z praw jest wyraźne 
wskazanie sposobu identyfikacji i 
odnalezienia podmiotów praw autorskich 
oraz specjalna rejestracja. NaleŜy teŜ 
koniecznie opracować solidne ramy 
regulujące nabywanie praw. Ramy 
prawne powinny być otwarte na rozwój 
techniczny, a takŜe na tyle elastyczne, aby 
umoŜliwiały przyszłe zawieranie umów 
między podmiotami praw autorskich. 

 

Poprawka  7 

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 
naleŜy rozumieć jako obejmujące utwory 
zamówione przez te organizacje do celów 
ich wyłącznego uŜytku. 

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

 

Poprawka  8 

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 

(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 
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państwie członkowskim. danego państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 12 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(12) Zanim utwór uzna się za utwór 
osierocony, naleŜy w dobrej wierze i w 
racjonalny sposób przeprowadzić staranne 
poszukiwanie podmiotu praw autorskich. 
NaleŜy zezwolić państwom członkowskim 
na umoŜliwienie przeprowadzania 
starannego poszukiwania przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie lub 
inne upowaŜnione organizacje. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 13 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony praw autorskich w Unii, naleŜy 
zapewnić zharmonizowane podejście 
dotyczące przeprowadzania starannych 
poszukiwań. Staranne poszukiwanie 
powinno obejmować sprawdzenie 
ogólnodostępnych baz danych, które 
zawierają informacje dotyczące statusu 
utworu pod względem praw autorskich. 
Ponadto, aby unikać powielania 
kosztownej digitalizacji, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
przypadki wykorzystywania utworów 
osieroconych przez organizacje 
wymienione w niniejszej dyrektywie były 
rejestrowane w ogólnodostępnej bazie 
danych. Ogólnodostępne bazy danych 
zawierające wyniki poszukiwań i 
informacje dotyczące wykorzystywania 
utworów osieroconych naleŜy w miarę 
moŜliwości zaprojektować i wdroŜyć w 
taki sposób, aby były one między sobą 

(13) Aby zapewnić wysoki poziom 
ochrony praw autorskich w Unii, naleŜy 
zapewnić zharmonizowane podejście 
dotyczące przeprowadzania starannych 
poszukiwań. Staranne poszukiwanie 
powinno obejmować sprawdzenie 
ogólnodostępnych baz danych, które 
zawierają informacje dotyczące statusu 
utworu pod względem praw autorskich. 
Aby unikać powielania wysiłków 
związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie naleŜy 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, Ŝe dany utwór ma 
status utworu osieroconego, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
wyniki starannych poszukiwań 
przeprowadzanych na ich terytoriach oraz 
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połączone na poziomie ogólnoeuropejskim 
oraz aby korzystanie z nich moŜliwe było 
za pomocą jednego punktu dostępu. 

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 naleŜy w miarę 
moŜliwości zaprojektować i wdroŜyć w 
taki sposób, aby były one między sobą 
połączone, a takŜe interoperacyjne na 
poziomie ogólnoeuropejskim oraz aby 
korzystanie z nich moŜliwe było za 
pomocą jednego punktu dostępu. 

 

Poprawka  11 

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. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 15 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby unikać powielania wysiłków 
związanych z poszukiwaniami, staranne 
poszukiwanie naleŜy przeprowadzić 
wyłącznie w państwie członkowskim, w 
którym utwór został opublikowany lub 
nadany po raz pierwszy. Aby umoŜliwić 
państwom członkowskim sprawdzenie, czy 
w innym państwie członkowskim ustalono, 
Ŝe dany utwór posiada status utworu 
osieroconego, państwa członkowskie 
powinny zapewnić rejestrowanie wyników 

skreślony 
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starannych poszukiwań 
przeprowadzanych na ich terytoriach w 
ogólnodostępnej bazie danych. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 16 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W przypadku zgłoszenia przez 
autorów praw autorskich do swoich 
utworów, naleŜy zapewnić im moŜliwość 
uniewaŜnienia statusu utworu 
osieroconego. 

(16) W przypadku gdy podmioty praw 
autorskich zgłoszą prawa autorskie do 
swoich utworów, powinni mieć prawo do 
uniewaŜnienia w stosunku do nich statusu 
utworu osieroconego. Państwa 
członkowskie powinny dopilnować, by 
takie podmioty praw autorskich otrzymały 
odpowiednie i godziwe wynagrodzenie za 
wykorzystywanie ich utworów w 
przeszłości. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 16 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) JeŜeli 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 
uŜytkownika za naruszenie prawa 
autorskiego, zgodnie z odnośnymi 
przepisami krajowymi i z prawem Unii. 
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Poprawka  15 

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 takŜe 
instytucjom odpowiedzialnym za 
dziedzictwo filmowe oraz nadawcom 
publicznym, na udostępnianie i 
zwielokrotnianie utworów osieroconych, 
pod warunkiem Ŝe wykorzystanie to wiąŜe 
się z realizacją ich zadań leŜących 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 takŜe 
instytucjom odpowiedzialnym za 
dziedzictwo filmowe i radiowe oraz 
nadawcom publicznym, na 
zwielokrotnianie i udostępnianie, w 
rozumieniu dyrektywy 2001/29/WE, 
utworów osieroconych, pod warunkiem Ŝe 
wykorzystanie to wiąŜe się z realizacją ich 
zadań leŜących w interesie publicznym 
oraz gwarantuje dostęp do nich do celów 
kulturalnych i edukacyjnych. Do celów 
niniejszej dyrektywy instytucje 
odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe i 
radiowe powinny obejmować organizacje 
wyznaczone przez państwa członkowskie 
do celów zbierania, katalogowania, 
ochrony i odnawiania utworów filmowych 
i fonogramów stanowiących część ich 
dorobku kulturowego. 

 

Poprawka  16 

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, 
poniewaŜ 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 
moŜliwościami dozwolonymi na mocy 
niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą 

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

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

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 19 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp 
do europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
naleŜy równieŜ zadbać o to, by utwory 
osierocone, które poddano digitalizacji i 
publicznie udostępniono w jednym 
państwie członkowskim, były równieŜ 
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 leŜących w interesie 
publicznym, powinni mieć moŜliwość 
publicznego udostępnienia tego utworu 
osieroconego w innych państwach 
członkowskich. 

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

 

Poprawka  18 

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 jakiejkolwiek 
formy systemów administrowania 
prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe 
licencje. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 21 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony 

 

Poprawka  20 

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 leŜące w 
interesie publicznym, podmiotom praw 
autorskich, które zgłoszą prawa do swoich 
utworów, naleŜy przyznać wynagrodzenie. 
Wynagrodzenie to powinno uwzględniać 
charakter utworu oraz sposób jego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
mogą zdecydować, Ŝe dochody uzyskane z 
tytułu takiego wykorzystania utworów 
osieroconych za wynagrodzeniem, które 
nie są odebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
naleŜy 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 

skreślony 
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w zakres stosowania niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych 
moŜliwości wykorzystywania utworów 
osieroconych przez biblioteki publiczne, 
placówki oświatowe oraz muzea, a takŜe 
przez archiwa, rejestry dokumentów, 
instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo 
filmowe i radiowe oraz nadawców 
publicznych z siedzibą w państwach 
członkowskich. 

 

Poprawka  22 

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 i praw pokrewnych utworów 
po raz pierwszy opublikowanych lub 
nadanych na terytorium jednego z państw 
członkowskich, i które znajdują się w 
zbiorach własnych organizacji, o których 
mowa w ust. 1, i obejmuje: 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) utwory opublikowane w postaci 
ksiąŜek, czasopism, gazet, magazynów 
oraz innych tekstów pisanych, które 
znajdują się w zbiorach bibliotek 
publicznych, placówek oświatowych, 

1) utwory w postaci ksiąŜek, czasopism, 
gazet, magazynów oraz innych tekstów 
pisanych i druków; lub  
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muzeów lub archiwów; lub 

 

Poprawka  24 

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) fonogramy, utwory filmowe i 
audiowizualne. 

 

Poprawka  25 

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 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
takŜe do utworów stanowiących 
integralną część lub zawartych w 
utworach, o których mowa w ust. 2, 
obejmujących sztukę piękną, fotografie, 
ilustracje, projekty, architekturę, szkice do 
powyŜszych utworów, a takŜe inne utwory. 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 2 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, 
jeŜeli podmiot praw autorskich nie jest 
znany lub, nawet jeŜeli 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 i praw pokrewnych uznaje się 
za utwór osierocony, jeŜeli podmiot praw 
autorskich nie jest znany lub, nawet jeŜeli 
jest znany, nie moŜe on zostać odnaleziony 
pomimo starannego poszukiwania 
przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 2 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

2. JeŜeli prawa do utworu naleŜą do więcej 
niŜ jednego podmiotu praw autorskich i 
przynajmniej jeden z podmiotów praw 
autorskich nie jest znany lub nawet jeŜeli 
jest znany, nie został odnaleziony w 
wyniku starannego poszukiwania 
przeprowadzonego i zarejestrowanego 
zgodnie z art. 3, utwór ten uznaje się za 
utwór osierocony jeŜeli chodzi oprawa 
nieznanych lub nieodnalezionych 
podmiotów praw autorskich.  

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Ust. 2 nie narusza praw do utworu 
posiadacza praw autorskich, który jest 
znany i odnaleziony. 
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Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 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, Ŝe 
w odniesieniu do kaŜdego 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, Ŝe 
w dobrej wierze przeprowadza się staranne 
poszukiwanie polegające na sprawdzeniu 
informacji w źródłach odpowiednich dla 
kategorii przedmiotowych utworów. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W przypadku gdy wiadomo, Ŝe utwór 
filmowy lub audiowizualny podlegający 
starannemu poszukiwaniu w dobrej 
wierze jest koprodukcją, tego rodzaju 
poszukiwanie musi zostać przeprowadzone 
w kaŜdym państwie członkowskim 
zaangaŜowanym w koprodukcję. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 3 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

2. Źródła odpowiednie dla kaŜdej kategorii 
przedmiotowych utworów określane są 
przez kaŜde państwo członkowskie w 
porozumieniu z podmiotami praw 
autorskich i uŜytkownikami i obejmują co 
najmniej źródła wymienione w załączniku. 

 

Poprawka  33 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 NaleŜy równieŜ 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. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku gdy staranne 
poszukiwanie przeprowadzają organizacje 
inne niŜ organizacje, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, te ostatnie ponoszą 
odpowiedzialność za wyniki poszukiwań. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 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 przeprowadza się wyłącznie 
na terytorium państwa członkowskiego, w 
którym utwór opublikowano lub nadano po 
raz pierwszy. Przeprowadza się je w dobrej 
wierze przed wykorzystaniem utworu. 
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Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Jeśli istnieją oznaki wskazujące na to, 
Ŝe dany utwór powstał z udziałem 
podmiotów praw autorskich pochodzących 
z terytorium innych państw 
członkowskich, staranne poszukiwanie 
uwaŜa się za zakończone dopiero wtedy, 
gdy zostało ono przeprowadzone równieŜ 
na terytorium tych państw członkowskich. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 3 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie gwarantują, Ŝe 
podmiot posiadający prawa autorskie do 
utworu uznanego za utwór osierocony w 
dowolnym momencie ma moŜliwość 
uniewaŜnienia statusu utworu 
osieroconego. 

1. Państwa członkowskie gwarantują, Ŝe 
kaŜdy podmiot posiadający prawa 
autorskie do utworu uznanego za utwór 
osierocony jest w dowolnym momencie 
uprawniony do uniewaŜnienia statusu 
utworu osieroconego w zakresie 
przysługujących mu praw. 
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Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Utwór przestaje być utworem 
osieroconym wyłącznie w przypadku 
rozpoznania lub odnalezienia wszystkich 
podmiotów praw autorskich do tego 
utworu. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 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 niŜ 
realizacja ich zadań leŜących 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 niŜ 
realizacja ich zadań leŜących 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. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 2 a (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 kaŜdorazowym 
wykorzystaniu utworu. 
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Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 6 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie gwarantują, Ŝe 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 

 

Poprawka  44 i 45  

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby, wykorzystując utwór osierocony 
zgodnie z art. 6 ust. 1, organizacje 
wymienione w art. 1 ust. 1: 

 1) prowadziły rejestr przeprowadzanych 
przez nie starannych poszukiwań; 

 2) prowadziły ogólnodostępne rejestry 
przypadków wykorzystania przez nie 
utworów osieroconych; 
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 3) podawały przy kaŜdorazowym 
wykorzystaniu utworu nazwisko podmiotu 
praw autorskich w przypadku gdy co 
najmniej jeden podmiot posiadający 
prawa autorskie do utworu osieroconego 
jest znany, ale nie został odnaleziony; 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podmiot praw autorskich, który 
uniewaŜnił status utworu osieroconego w 
zakresie praw przysługujących mu 
zgodnie z art 5 ust. 1, otrzymał 
odpowiednie i godziwe wynagrodzenie za 
wykorzystywanie danego utworu. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji wykaz i adresy internetowe baz 
danych na ich terytorium oraz informują 
o wszelkich późniejszych zmianach tych 
baz danych, w których organizacje 
wspomniane w art. 1 ust. 1 przechowują 
rejestr wyników przeprowadzonych 
starannych poszukiwań i przypadków 
wykorzystania utworów osieroconych. 
Komisja Europejska przekazuje te 
informacje wszystkim państwom 
członkowskim. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 4 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 7 skreślony 

Dopuszczone moŜliwości wykorzystywania 
utworów osieroconych 

 

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

 

(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 kaŜdorazowym 
wykorzystaniu utworu; 

 

(4) podmioty praw autorskich, które 
uniewaŜniają 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 niŜ 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 
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pozostają nieodebrane po upływie terminu 
ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 

 Ustalenia dotyczące systemu 
administrowania prawami 

 Niniejsza dyrektywa nie narusza ustaleń 
w państwach członkowskich dotyczących 
jakiejkolwiek formy systemów 
administrowania prawami, takich jak 
rozszerzone zbiorowe licencje. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7b  

 Środki zapobiegawcze 

 We współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami państwa 
członkowskie wspierają wszelkie środki 
zapobiegawcze, które mogłyby ograniczyć 
pojawianie się utworów osieroconych w 
przyszłości i ich liczbę. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
ustaleń państw członkowskich w zakresie 
masowej digitalizacji utworów, takich jak 
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ustalenia dotyczące utworów 
niedostępnych. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykul 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. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
Ŝycie 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. 

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

Artykul 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 
Ŝycie niniejszej dyrektywy, a następnie w 
odstępach rocznych, przedstawia 

Komisja regularnie monitoruje sytuację w 
odniesieniu do źródeł informacji o prawach 
autorskich i najpóźniej rok po wejściu w 
Ŝycie niniejszej dyrektywy, a następnie w 
odstępach rocznych, przedstawia 



 

 
 PE493.556/ 23 

 PL 

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. 

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 takŜe 
niepublikowanych utworów wszelkiego 
rodzaju stworzonych w Europie. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Załącznik – punkt 1 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) egzemplarz obowiązkowy; a) katalogi egzemplarzy obowiązkowych; 
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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; 
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Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt 3 – litera b) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) egzemplarz obowiązkowy; b) katalogi egzemplarzy obowiązkowych; 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt 5 – litera a) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) egzemplarz obowiązkowy; a) katalogi egzemplarzy obowiązkowych; 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt 5 – litera d a) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Załącznik – punkt 5 – litera d b) (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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