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Poprawka 1
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencję rzymską 
o ochronie wykonawców, producentów 
fonogramów oraz organizacji nadawczych 
z 1961 r.,

Or. en

Poprawka 2
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 7, 8, 11 i 16, art. 17 
ust. 2 oraz art. 47 i 52,

Or. en

Poprawka 3
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 7, 8 i 11,

Or. en
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Poprawka 4
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 
sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku 
cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE 
i 2001/29/WE1,

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 
sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku 
cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE 
i 2001/29/WE1 oraz załącznik do rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu, mianowicie 
oświadczenie Komisji w sprawie 
organizatorów imprez sportowych,

__________________ __________________
1 Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92. 1 Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92.

Or. en

Poprawka 5
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
ustanawiającą przepisy dotyczące 
wykonywania praw autorskich i praw 
pokrewnych mające zastosowanie do 
niektórych transmisji online 
prowadzonych przez organizacje radiowe i 
telewizyjne oraz do reemisji programów 
telewizyjnych i radiowych oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 93/83/EWG,

Or. en
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Poprawka 6
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
ustanawiającą przepisy dotyczące 
wykonywania praw autorskich i praw 
pokrewnych mające zastosowanie do 
niektórych transmisji online 
prowadzonych przez organizacje radiowe i 
telewizyjne oraz do reemisji programów 
telewizyjnych i radiowych oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 93/83/EWG,

Or. en

Poprawka 7
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w 
sprawie transgranicznego przenoszenia na 
rynku wewnętrznym usług online w 
zakresie treści,

Or. en

Poprawka 8
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 c (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w 
sprawie nieuzasadnionego blokowania 
geograficznego oraz innych form 
dyskryminacji klientów ze względu na 
przynależność państwową, miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
działalności na rynku wewnętrznym oraz 
w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 
2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i 
dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w 
sprawie blokowania geograficznego),

Or. en

Poprawka 9
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Komisji dla Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów z dnia 30 listopada 2020 r. w 
sprawie pierwszego krótkoterminowego 
przeglądu rozporządzenia w sprawie 
nieuzasadnionego blokowania 
geograficznego,

Or. en

Poprawka 10
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 20 października 2020 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie aktu 
prawnego o usługach cyfrowych: 
dostosowanie przepisów prawa 
handlowego i cywilnego do podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność 
internetową (2020/2019(INL)),

Or. en

Poprawka 11
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 20 października 2020 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie aktu 
prawnego o usługach cyfrowych: poprawa 
funkcjonowania jednolitego rynku 
(2020/2018(INL)),

Or. en

Poprawka 12
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 20 października 2020 r. w sprawie 
aktu prawnego o usługach cyfrowych i 
związanych z nim kwestii z zakresu praw 
podstawowych (2020/2022(INI)),
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Poprawka 13
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że kultura i 
sport wnoszą coraz większy wkład we 
współczesną gospodarkę i rozwój 
społeczny w rozwijającej się gospodarce 
opartej na wiedzy;

Or. en

Poprawka 14
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw -A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że obecna i 
przyszła sytuacja społeczno-gospodarcza 
związana z COVID-19 wymaga, aby każda 
inicjatywa legislacyjna należycie 
uwzględniała dobro konsumentów i prawa 
obywateli do dostępu do informacji i 
kultury;

Or. en

Poprawka 15
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rozwój 
środowiska cyfrowego ułatwił wszystkim 
fanom dostęp do wydarzeń sportowych na 
dowolnym urządzeniu i przyspieszył 
rozwój nowych internetowych modeli 
biznesowych; mając jednocześnie na 
uwadze, że ułatwiło to nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych online w 
Unii Europejskiej i poza jej granicami;

A. mając na uwadze, że rozwój 
środowiska cyfrowego ułatwił wszystkim 
fanom dostęp do wydarzeń sportowych na 
dowolnym urządzeniu i przyspieszył 
rozwój nowych internetowych modeli 
biznesowych; mając na uwadze, że sport 
zawodowy poza dużymi 
międzynarodowymi wydarzeniami 
sportowymi i rynek cyfrowy związany w 
szczególności z prawami do transmisji 
telewizyjnych stały się od siebie 
współzależne; mając na uwadze, że 
przydział tych praw odbywa się w trybie 
aukcji, co przyczynia się do wzrostu cen, 
ze skrajnie wysokimi progami 
rentowności; mając na uwadze, że system 
ten i wynikające z niego progi 
rentowności stawiają konsumenta wobec 
bardzo wysokich opłat i rozdrobnionej 
oferty, której to sytuacji część 
Europejczyków nie chce lub nie jest w 
stanie przyjąć; mając na uwadze, że w 
związku z tym rozwijają się nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych online w 
Unii Europejskiej i poza jej granicami;

Or. fr

Poprawka 16
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rozwój 
środowiska cyfrowego ułatwił wszystkim 
fanom dostęp do wydarzeń sportowych na 
dowolnym urządzeniu i przyspieszył 
rozwój nowych internetowych modeli 
biznesowych; mając jednocześnie na 
uwadze, że ułatwiło to nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych online w 

A. mając na uwadze, że rozwój 
środowiska cyfrowego i nowych 
technologii ułatwił wszystkim fanom 
dostęp do transmisji wydarzeń sportowych 
i ich oglądanie na dowolnym urządzeniu i 
przyspieszył rozwój nowych internetowych 
modeli biznesowych i nowych sposobów 
osiągania przychodów ze świeżych źródeł; 
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Unii Europejskiej i poza jej granicami; mając jednocześnie na uwadze, że ułatwiło 
to nielegalne transmisje wydarzeń 
sportowych online w Unii Europejskiej i 
poza jej granicami;

Or. ro

Poprawka 17
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że rozwój 
środowiska cyfrowego ułatwił wszystkim 
fanom dostęp do wydarzeń sportowych na 
dowolnym urządzeniu i przyspieszył 
rozwój nowych internetowych modeli 
biznesowych; mając jednocześnie na 
uwadze, że ułatwiło to nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych online w 
Unii Europejskiej i poza jej granicami;

A. mając na uwadze, że rozwój 
środowiska cyfrowego ułatwił wszystkim 
fanom dostęp do wydarzeń sportowych na 
dowolnym urządzeniu i przyspieszył 
rozwój nowych internetowych modeli 
biznesowych; mając jednocześnie na 
uwadze, że ułatwiło to nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych online i 
piractwo internetowe w Unii Europejskiej i 
poza jej granicami;

Or. en

Poprawka 18
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że działania 
Unii Europejskiej w dziedzinie sportu 
uwzględniają jego aspekt gospodarczy, 
lecz także wymiar rozrywkowy, 
edukacyjny, społeczny, kulturowy i 
dotyczący zdrowia publicznego; mając na 
uwadze, że zagrożenia związane ze 
wzrostem cen praw do transmisji 
telewizyjnych szkodzą całemu środowisku 
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sportu amatorskiego i budzą uzasadnioną 
nieufność opinii publicznej, o czym 
świadczy niedawna afera LFP/Mediapro 
we Francji; mając na uwadze, że jak 
wynika z sondaży wysoka cena 
abonamentów, będąca skutkiem wzrostu 
cen praw do transmisji telewizyjnych 
sprzedawanych na aukcjach, zniechęca 
wielu telewidzów i tym samym pozbawia 
ich dostępu do retransmisji; mając na 
uwadze, że spójność europejskiej polityki 
sportowej wymaga zatem wzięcia pod 
uwagę całości systemu, jaki tworzą sport i 
rynek cyfrowy, aby móc zająć się zarówno 
przyczynami, jak i skutkami;

Or. fr

Poprawka 19
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że rozszerzenie 
rozporządzenia w sprawie blokowania 
geograficznego mogłoby pobudzić rozwój 
ogólnounijnych licencji wyłącznych i tym 
samym ograniczyć nieuzasadnione 
blokowanie geograficzne treści wydarzeń 
sportowych w internecie;

Or. en

Poprawka 20
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sport ma 
kluczowe znaczenie dla społecznego, 
kulturowego i gospodarczego dobrobytu 
Unii oraz promuje wspólne wartości 
solidarności, różnorodności i włączenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 21
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że kultura 
kibiców – oparta na swobodzie wspólnego 
przeżywania doświadczeń sportowych 
zarówno w czasie rzeczywistym, jak i przed 
wydarzeniami sportowymi na żywo lub po 
ich zakończeniu – jest jednym z 
podstawowych elementów roli, jaką sport 
odgrywa w społeczeństwie europejskim;

Or. en

Poprawka 22
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że można 
zapobiec nielegalnym praktykom i 
ograniczyć ich skalę, jeśli dostawcy treści 
poszerzą swoje usługi o dalsze funkcje 
umożliwiające interoperacyjność i 
przenoszenie między platformami i 
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urządzeniami;

Or. en

Poprawka 23
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że znaczenie i 
zakres praw podstawowych zapisanych w 
Karcie mają być określone zgodnie z 
odnośnym orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 24
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych nie tylko 
powodują znaczące szkody gospodarcze w 
sektorze i pociągają za sobą utratę 
dochodów z abonamentu i reklam, lecz 
również są częścią działalności 
organizacji przestępczych, które działają 
także na szkodę konsumentów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 25
Daniel Buda
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych nie tylko 
powodują znaczące szkody gospodarcze w 
sektorze i pociągają za sobą utratę 
dochodów z abonamentu i reklam, lecz 
również są częścią działalności organizacji 
przestępczych, które działają także na 
szkodę konsumentów;

B. mając na uwadze, że nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych nie tylko 
powodują znaczące szkody gospodarcze w 
sektorze i pociągają za sobą utratę 
dochodów z abonamentu i reklam, a nawet 
mogą negatywnie wpływać na 
zatrudnieniu w tym sektorze, lecz również 
są częścią działalności organizacji 
przestępczych, które działają także na 
szkodę konsumentów, np. narażając ich 
na instalację złośliwego oprogramowania 
za pośrednictwem darmowych aplikacji 
lub kradzież danych uwierzytelniających 
do kart kredytowych i innych danych 
osobowych;

Or. ro

Poprawka 26
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych nie tylko 
powodują znaczące szkody gospodarcze w 
sektorze i pociągają za sobą utratę 
dochodów z abonamentu i reklam, lecz 
również są częścią działalności organizacji 
przestępczych, które działają także na 
szkodę konsumentów;

B. mając na uwadze, że nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych i 
rozpowszechnianie nielegalnych treści w 
internecie nie tylko powodują znaczące 
szkody gospodarcze w sektorze i pociągają 
za sobą utratę dochodów z abonamentu i 
reklam, lecz również są częścią coraz 
intensywniejszej działalności organizacji 
przestępczych, które działają także na 
szkodę konsumentów;

Or. en
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Poprawka 27
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych nie tylko 
powodują znaczące szkody gospodarcze w 
sektorze i pociągają za sobą utratę 
dochodów z abonamentu i reklam, lecz 
również są częścią działalności organizacji 
przestępczych, które działają także na 
szkodę konsumentów;

B. mając na uwadze, że nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych nie tylko 
powodują znaczące szkody gospodarcze w 
sektorze i pociągają za sobą utratę 
dochodów z abonamentu i reklam, lecz 
również działają na szkodę kibiców i 
konsumentów, będąc nierzadko częścią 
działalności organizacji przestępczych;

Or. en

Poprawka 28
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że czysto 
techniczny akt prawny nie zabezpieczy 
sektora sportu przed istotnymi 
zagrożeniami o charakterze 
ekonomicznym, które go obciążają; mając 
na uwadze, że obok zwalczania 
organizacji przestępczych Unia 
Europejska musi więc przedstawić 
propozycje wsparcia sektora w jego 
transformacji gospodarczej korzystnej dla 
środowiska sportowego i ogółu 
społeczeństwa; mając na uwadze, że 
stabilne środowisko sportowe oznacza 
silną rywalizację na zawodach, śledzenie 
ich przebiegu przez konsumentów oraz 
korzyści dla społeczeństwa i sportu 
amatorskiego; 

Or. fr
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Poprawka 29
Angel Dzhambazki, Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i ograniczenia w dostępie do 
wydarzeń sportowych spowodowały 
spadek sprzedaży biletów na wydarzenia 
sportowe, a jednocześnie umożliwiły 
rozwój płatnego dostępu do kanałów 
sportowych oraz zwiększenie widowni 
internetowej i telewizyjnej, jak również 
nielegalną transmisję strumieniową 
wydarzeń sportowych;

Or. en

Poprawka 30
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że każdy akt 
prawny dotyczący sportu musi przyczynić 
się do ograniczenia efektu wypierania 
innych dyscyplin sportowych przez 
zawodową piłkę nożną, z konsekwencjami 
szczególnie dla lig amatorskich; uważa, że 
nieporównywalnie wysoka popularyzacja 
piłki nożnej w mediach nie może niszczyć 
różnorodności dyscyplin sportowych; 
sądzi w związku z tym, że wpływy 
wynikające z obecności piłki nożnej w 
mediach muszą wspomagać rozwój 
pozostałych dyscyplin sportu zawodowego 
mniej dostępnych dla ogółu 
społeczeństwa, rozmaitych dyscyplin 
sportu amatorskiego, a także sportu 
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kobiecego i sportu niepełnosprawnych;

Or. fr

Poprawka 31
Angel Dzhambazki, Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że bezpłatne 
transmisje wydarzeń sportowych są także 
w dużym stopniu zagrożone piractwem;

Or. en

Poprawka 32
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w 
przeciwieństwie do innych sektorów 
znacząca wartość transmisji wydarzeń 
sportowych polega na fakcie, że są to 
transmisje na żywo, a zatem po 
zakończeniu imprezy sportowej wartość ta 
znacząco spada; mając na uwadze, że w 
konsekwencji i jedynie w tym kontekście 
potrzebna jest szybka reakcja, by 
wyeliminować nielegalne transmisje 
wydarzeń sportowych w internecie;

C. mając na uwadze, że wydarzenia 
sportowe jako takie mają niepowtarzalny i 
pod tym względem oryginalny charakter, 
dzięki któremu mogą stać się przedmiotem 
wartym ochrony porównywalnej do tej, 
którą objęte są utwory podlegające prawu 
autorskiemu, i ochrona ta powinna być 
zapewniona, gdyż w przeciwieństwie do 
innych sektorów znacząca wartość 
transmisji wydarzeń sportowych polega na 
fakcie, że są to transmisje na żywo, a 
zatem po zakończeniu imprezy sportowej 
wartość ta znacząco spada; mając na 
uwadze, że w konsekwencji i jedynie w 
tym kontekście potrzebna jest szybka 
reakcja, by wyeliminować nielegalne 
transmisje wydarzeń sportowych w 
internecie;
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Or. en

Poprawka 33
Angel Dzhambazki, Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w 
przeciwieństwie do innych sektorów 
znacząca wartość transmisji wydarzeń 
sportowych polega na fakcie, że są to 
transmisje na żywo, a zatem po 
zakończeniu imprezy sportowej wartość ta 
znacząco spada; mając na uwadze, że w 
konsekwencji i jedynie w tym kontekście 
potrzebna jest szybka reakcja, by 
wyeliminować nielegalne transmisje 
wydarzeń sportowych w internecie;

C. mając na uwadze, że w 
przeciwieństwie do innych sektorów 
znacząca wartość transmisji wydarzeń 
sportowych polega na fakcie, że są to 
transmisje na żywo, a zatem po 
zakończeniu imprezy sportowej wartość ta 
znacząco spada; mając na uwadze, że 
nielegalna transmisja strumieniowa 
wydarzeń sportowych udostępniana w 
internecie przynosi większą szkodę w 
czasie pierwszych trzydziestu minut od 
zamieszczenia; mając na uwadze, że w 
konsekwencji i jedynie w tym kontekście 
potrzebna jest szybka reakcja, by 
wyeliminować nielegalne transmisje 
wydarzeń sportowych w internecie;

Or. en

Poprawka 34
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w 
przeciwieństwie do innych sektorów 
znacząca wartość transmisji wydarzeń 
sportowych polega na fakcie, że są to 
transmisje na żywo, a zatem po 
zakończeniu imprezy sportowej wartość ta 
znacząco spada; mając na uwadze, że w 
konsekwencji i jedynie w tym kontekście 

C. mając na uwadze, że w 
przeciwieństwie do innych sektorów 
znacząca wartość transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo polega na fakcie, że 
są to transmisje na żywo; mając na 
uwadze, że w konsekwencji i jedynie w 
tym kontekście Komisja powinna 
przewidzieć skrupulatną ocenę skutków 
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potrzebna jest szybka reakcja, by 
wyeliminować nielegalne transmisje 
wydarzeń sportowych w internecie;

wskazującą, w jakim stopniu sektor ten 
ponosi szkody, oraz rozważyć sposoby 
rozwiązania tego problemu z 
uwzględnieniem innych priorytetów 
regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 35
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w 
przeciwieństwie do innych sektorów 
znacząca wartość transmisji wydarzeń 
sportowych polega na fakcie, że są to 
transmisje na żywo, a zatem po 
zakończeniu imprezy sportowej wartość ta 
znacząco spada; mając na uwadze, że w 
konsekwencji i jedynie w tym kontekście 
potrzebna jest szybka reakcja, by 
wyeliminować nielegalne transmisje 
wydarzeń sportowych w internecie;

C. mając na uwadze, że w 
przeciwieństwie do innych sektorów 
znacząca wartość transmisji wydarzeń 
sportowych polega na fakcie, że są to 
transmisje na żywo, a zatem po 
zakończeniu imprezy sportowej wartość ta 
znacząco spada; mając na uwadze, że w 
konsekwencji i zwłaszcza w tym 
kontekście potrzebna jest szybka i 
skuteczna reakcja, by wyeliminować 
nielegalne transmisje wydarzeń 
sportowych w internecie;

Or. ro

Poprawka 36
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że podejmowane 
działania powinny koncentrować się 
przede wszystkim na zasadniczych 
przyczynach nielegalnego przesyłania 
treści, a mianowicie na podmiotach 
umożliwiających funkcjonowanie 

D. mając na uwadze, że podejmowane 
działania powinny koncentrować się 
przede wszystkim na zasadniczych 
przyczynach nielegalnego przesyłania 
treści, a mianowicie na podmiotach 
umożliwiających funkcjonowanie 
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nielegalnych stron internetowych, nie zaś 
na poszczególnych obywatelach, którzy 
wbrew swej woli lub z niewiedzy są 
zaangażowani w nielegalne transmisje 
strumieniowe;

nielegalnych stron internetowych, nie zaś 
na poszczególnych obywatelach, w tym 
kibicach i konsumentach, którzy wbrew 
swej woli lub z niewiedzy są zaangażowani 
w nielegalne transmisje strumieniowe;

Or. en

Poprawka 37
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że podejmowane 
działania powinny koncentrować się 
przede wszystkim na zasadniczych 
przyczynach nielegalnego przesyłania 
treści, a mianowicie na podmiotach 
umożliwiających funkcjonowanie 
nielegalnych stron internetowych, nie zaś 
na poszczególnych obywatelach, którzy 
wbrew swej woli lub z niewiedzy są 
zaangażowani w nielegalne transmisje 
strumieniowe;

D. mając na uwadze, że taka ocena 
powinna koncentrować się przede 
wszystkim na zasadniczych przyczynach 
nielegalnego przesyłania treści, a 
mianowicie na podmiotach 
umożliwiających funkcjonowanie 
nielegalnych stron internetowych, nie zaś 
na poszczególnych użytkownikach;

Or. en

Poprawka 38
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że podejmowane 
działania powinny koncentrować się 
przede wszystkim na zasadniczych 
przyczynach nielegalnego przesyłania 
treści, a mianowicie na podmiotach 
umożliwiających funkcjonowanie 
nielegalnych stron internetowych, nie zaś 

D. mając na uwadze, że działania 
dotyczące nielegalnego przesyłania treści 
muszą być wymierzone w podmioty 
umożliwiające funkcjonowanie 
nielegalnych stron internetowych, nie zaś 
w poszczególnych obywateli, którzy wbrew 
swej woli lub z niewiedzy są zaangażowani 
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na poszczególnych obywatelach, którzy 
wbrew swej woli lub z niewiedzy są 
zaangażowani w nielegalne transmisje 
strumieniowe;

w nielegalne transmisje strumieniowe;

Or. fr

Poprawka 39
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że utworzenie 
wszelkiej dodatkowej kategorii praw 
wyłącznych należy rozważyć z 
zachowaniem największej ostrożności i po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków opartej na dowodach, aby 
wzmocnić zaufanie obywateli do usług 
cyfrowych i zagwarantować pewność 
prawa;

Or. en

Poprawka 40
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w ostatnich 
latach powstało wiele nowych kanałów 
multimedialnych służących do nielegalnej 
transmisji wydarzeń sportowych na żywo, 
spośród których – z powodu rosnącej skali 
rozpowszechnienia – wyróżnia się 
nielegalnie stosowana technologia IPTV;

Or. en
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Poprawka 41
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że ograniczenia 
i wyjątki zapisane w dyrektywie 
2001/29/WE i dyrektywie (UE) 2019/790 
dopuszczają korzystanie z treści 
chronionych prawem autorskim pod 
pewnymi warunkami i powinny nadal 
mieć zastosowanie bez względu na 
kategorie treści specyficzne dla danych 
sektorów, chyba że zostały one już 
przewidziane w powyższych 
instrumentach;

Or. en

Poprawka 42
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić profesjonalne nielegalne 
transmisje całych wydarzeń sportowych od 
krótkich sekwencji, które przesyłają sobie 
fani i które są związane ze środowiskiem 
fanów oraz od treści udostępnianych przez 
dziennikarzy w celu informowania 
społeczeństwa zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych;

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić profesjonalne nielegalne 
transmisje całych wydarzeń sportowych od 
krótkich sekwencji, które przesyłają sobie 
fani i które są związane ze środowiskiem 
fanów oraz od treści udostępnianych przez 
dziennikarzy w celu informowania 
społeczeństwa zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych; mając na uwadze, że środki 
służące ochronie praw do transmisji przed 
nielegalnym wykorzystaniem i piractwem 
nie mogą jednocześnie ograniczać 
wolności prasy i możliwości mediów 
informacyjnych pod względem 



AM\1220464PL.docx 23/88 PE662.060v01-00

PL

informowania obywateli;

Or. en

Poprawka 43
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić profesjonalne nielegalne 
transmisje całych wydarzeń sportowych od 
krótkich sekwencji, które przesyłają sobie 
fani i które są związane ze środowiskiem 
fanów oraz od treści udostępnianych przez 
dziennikarzy w celu informowania 
społeczeństwa zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych;

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić nielegalne transmisje całych 
wydarzeń sportowych od krótkich 
sekwencji, które przesyłają sobie fani i 
które są związane ze środowiskiem fanów;

Or. en

Poprawka 44
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić profesjonalne nielegalne 
transmisje całych wydarzeń sportowych od 
krótkich sekwencji, które przesyłają sobie 
fani i które są związane ze środowiskiem 
fanów oraz od treści udostępnianych przez 
dziennikarzy w celu informowania 
społeczeństwa zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych;

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić profesjonalne nielegalne 
transmisje całych wydarzeń sportowych od 
krótkich sekwencji, które przesyłają sobie 
fani i które są związane ze środowiskiem 
fanów oraz od treści udostępnianych przez 
dziennikarzy i reporterów w celu 
informowania społeczeństwa zgodnie z 
postanowieniami dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych i w 
ramach wykonywania przysługującego im 
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prawa do wolności wypowiedzi;

Or. en

Poprawka 45
Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić profesjonalne nielegalne 
transmisje całych wydarzeń sportowych od 
krótkich sekwencji, które przesyłają sobie 
fani i które są związane ze środowiskiem 
fanów oraz od treści udostępnianych przez 
dziennikarzy w celu informowania 
społeczeństwa zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych;

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić profesjonalne nielegalne 
transmisje całych wydarzeń sportowych od 
krótkich sekwencji, które przesyłają sobie 
fani i które są związane ze środowiskiem 
fanów, aby zwracać uwagę na przypadki 
np. mowy nienawiści i rasizmu, oraz od 
treści udostępnianych przez dziennikarzy 
w celu informowania społeczeństwa 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych;

Or. en

Poprawka 46
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić profesjonalne nielegalne 
transmisje całych wydarzeń sportowych od 
krótkich sekwencji, które przesyłają sobie 
fani i które są związane ze środowiskiem 
fanów oraz od treści udostępnianych przez 
dziennikarzy w celu informowania 
społeczeństwa zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych;

E. mając na uwadze, że należy 
odróżnić nielegalne transmisje całych 
wydarzeń sportowych od legalnego 
udostępniania i rozpowszechniania treści, 
zwłaszcza w ramach ograniczeń i 
wyjątków przewidzianych prawem 
autorskim lub w celu informowania 
społeczeństwa zgodnie z prawem do 
wolności wypowiedzi i informacji oraz 
postanowieniami dyrektywy o 
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audiowizualnych usługach medialnych;

Or. en

Poprawka 47
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że stale rośnie 
liczba podmiotów uprawnionych, 
pośredników i innych dostawców usług, 
którzy opracowują narzędzia 
informatyczne umożliwiające 
identyfikowanie nielegalnej transmisji 
wydarzeń sportowych na żywo przy 
minimalnym marginesie błędu; mając na 
uwadze, że wiarygodność powiadomień 
kierowanych przez podmioty uprawnione, 
pośredników i innych dostawców usług 
zależy przy tym od dokładności i jakości 
technicznej narzędzi informatycznych, 
których używają oni do identyfikowania 
nielegalnej transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo;

Or. en

Poprawka 48
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że należy 
zapobiec temu, aby wszystkie transmisje 
na żywo stały się płatne, i w związku z tym 
zachęcić państwa członkowskie do 
zachowania lub przywrócenia darmowego 
dostępu do transmisji na żywo głównych 
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wydarzeń sportowych, w szczególności 
meczów reprezentacji narodowych, aby 
umożliwić swobodny dostęp do tych 
transmisji wszystkim osobom bez względu 
na ich zasoby finansowe;

Or. fr

Poprawka 49
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że niektóre 
ważne wydarzenia sportowe służą 
interesowi ogólnemu, w związku z czym 
dostęp do informacji w czasie 
rzeczywistym na ich temat powinien być 
zagwarantowany wszystkim obywatelom i 
nie powinien podlegać nieuzasadnionym 
lub bezprawnym ograniczeniom; mając 
na uwadze, że dotyczy to również 
dziennikarzy i reporterów, którzy mogą 
przekazywać takie informacje w czasie 
rzeczywistym;

Or. en

Poprawka 50
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że podmioty 
uprawnione, pośrednicy i inni dostawcy 
usług, których narzędzia informatyczne 
mogą skutecznie i wiarygodnie 
identyfikować nielegalną transmisję 
wydarzeń sportowych na żywo, powinni 
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mieć status zaufanych podmiotów 
sygnalizujących;

Or. en

Poprawka 51
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że warunkiem 
uzyskania prawnego statusu zaufanego 
podmiotu sygnalizującego powinno być 
spełnienie standardów jakości i 
dokładności; mając na uwadze, że 
pożądanym rozwiązaniem zapewniającym 
spójne i skuteczne uznawanie zaufanych 
podmiotów sygnalizujących byłby 
certyfikat oparty na wspólnych 
europejskich wymogach;

Or. en

Poprawka 52
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że Unia i 
państwa członkowskie powinny wspierać 
badania naukowe i innowacje służące 
udoskonalaniu narzędzi informatycznych 
przeznaczonych do identyfikowania i 
zgłaszania nielegalnej transmisji 
wydarzeń sportowych na żywo;

Or. en
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Poprawka 53
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wydarzenia 
sportowe jako takie nie są przedmiotem 
ochrony praw autorskich w prawie Unii, 
jednak nagrania i transmisje audiowizualne 
wydarzeń sportowych są objęte tymi 
przepisami; mając na uwadze, że w prawie 
unijnym organizatorzy wydarzeń 
sportowych nie są objęci zharmonizowaną 
ochroną; mając jednakże na uwadze, że 
szczególna ochrona organizatorów 
wydarzeń sportowych została przewidziana 
w ustawodawstwie niektórych państw 
członkowskich;

F. mając na uwadze, że wydarzenia 
sportowe jako takie nie są przedmiotem 
ochrony praw autorskich w prawie Unii, 
jednak nagrania i transmisje audiowizualne 
wydarzeń sportowych są objęte tymi 
przepisami; mając na uwadze, że 
wydarzenie sportowe nie może 
kwalifikować się do takiego samego 
poziomu ochrony jak utwór lub produkt 
kultury; mając na uwadze, że w prawie 
unijnym organizatorzy wydarzeń 
sportowych nie są objęci zharmonizowaną 
ochroną; mając jednakże na uwadze, że 
szczególna ochrona organizatorów 
wydarzeń sportowych została przewidziana 
w ustawodawstwie niektórych państw 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 54
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wydarzenia 
sportowe jako takie nie są przedmiotem 
ochrony praw autorskich w prawie Unii, 
jednak nagrania i transmisje audiowizualne 
wydarzeń sportowych są objęte tymi 
przepisami; mając na uwadze, że w prawie 
unijnym organizatorzy wydarzeń 
sportowych nie są objęci zharmonizowaną 
ochroną; mając jednakże na uwadze, że 
szczególna ochrona organizatorów 
wydarzeń sportowych została przewidziana 

F. mając na uwadze, że wydarzenia 
sportowe jako takie nie są przedmiotem 
ochrony praw autorskich w prawie Unii, 
jednak nagrania i transmisje audiowizualne 
wydarzeń sportowych są objęte tymi 
przepisami; mając na uwadze, że w prawie 
unijnym organizatorzy wydarzeń 
sportowych nie są objęci zharmonizowaną 
ochroną; mając jednakże na uwadze, że 
szczególna ochrona organizatorów 
wydarzeń sportowych została przewidziana 
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w ustawodawstwie niektórych państw 
członkowskich;

w ustawodawstwie niektórych państw 
członkowskich, co skutkuje niepewnością 
prawa i fragmentacją unijnych ram 
regulacyjnych;

Or. ro

Poprawka 55
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wydarzenia 
sportowe jako takie nie są przedmiotem 
ochrony praw autorskich w prawie Unii, 
jednak nagrania i transmisje audiowizualne 
wydarzeń sportowych są objęte tymi 
przepisami; mając na uwadze, że w prawie 
unijnym organizatorzy wydarzeń 
sportowych nie są objęci zharmonizowaną 
ochroną; mając jednakże na uwadze, że 
szczególna ochrona organizatorów 
wydarzeń sportowych została przewidziana 
w ustawodawstwie niektórych państw 
członkowskich;

F. mając na uwadze, że wydarzenia 
sportowe jako takie nie są przedmiotem 
ochrony praw autorskich w prawie Unii, 
jednak nagrania i transmisje audiowizualne 
wydarzeń sportowych są objęte tymi 
przepisami; mając na uwadze, że w prawie 
unijnym organizatorzy wydarzeń 
sportowych jako tacy nie są objęci 
zharmonizowaną ochroną; mając jednakże 
na uwadze, że szczególna ochrona 
organizatorów wydarzeń sportowych 
została przewidziana w ustawodawstwie 
niektórych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 56
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że konwencja 
rzymska o ochronie wykonawców, 
producentów fonogramów oraz 
organizacji nadawczych przewiduje już 
międzynarodową ochronę nadawców, w 
tym w odniesieniu do wydarzeń 
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sportowych;

Or. en

Poprawka 57
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że Światowa 
Organizacja Własności Intelektualnej 
(WIPO) nie zdołała jak dotąd wypracować 
porozumienia w sprawie 
międzynarodowego traktatu o ochronie 
organizacji nadawczych, zważywszy że 
pierwszy mandat został przyjęty przez 
Zgromadzenie Ogólne WIPO w 2007 r.;

Or. en

Poprawka 58
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przepisy 
prawa Unii Europejskiej przewidują 
ogólne ramy zgłaszania i działania 
pozwalające na usunięcie nielegalnych 
informacji przechowywanych przez 
pośredników lub uniemożliwienie dostępu 
do tych informacji; mając na uwadze, że 
prawo Unii Europejskiej na mocy prawa 
cywilnego przewiduje środki 
egzekwowania prawa, z których mogą 
skorzystać organy sądownicze lub władze 
administracyjne, by przeszkodzić w 
naruszeniu praw własności intelektualnej 

G. mając na uwadze, że przepisy 
prawa Unii Europejskiej powinny 
przewidywać wyważone ogólne ramy 
zgłaszania i działania pozwalające na 
usunięcie nielegalnych informacji 
przechowywanych przez pośredników lub 
uniemożliwienie dostępu do tych 
informacji; mając na uwadze, że prawo 
Unii Europejskiej na mocy prawa 
cywilnego przewiduje środki 
egzekwowania prawa, z których pod 
pewnymi warunkami mogą skorzystać 
organy sądownicze lub władze 
administracyjne, by zaradzić naruszeniom 
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lub zablokować takie naruszenia; praw własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 59
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając jednak na uwadze, że 
bieżące ramy prawne nie pozwalają na 
natychmiastowe działanie, które byłoby 
potrzebne, by zapobiec nielegalnym 
transmisjom wydarzeń sportowych na 
żywo; mając ponadto na uwadze, że 
państwa członkowskie przyjęły zasady w 
zakresie mechanizmów zgłaszania i 
działania, które nie są zharmonizowane;

H. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie przyjęły zasady w zakresie 
mechanizmów zgłaszania i działania, które 
nie są zharmonizowane;

Or. en

Poprawka 60
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając jednak na uwadze, że bieżące 
ramy prawne nie pozwalają na 
natychmiastowe działanie, które byłoby 
potrzebne, by zapobiec nielegalnym 
transmisjom wydarzeń sportowych na 
żywo; mając ponadto na uwadze, że 
państwa członkowskie przyjęły zasady w 
zakresie mechanizmów zgłaszania i 
działania, które nie są zharmonizowane;

H. mając jednak na uwadze, że bieżące 
ramy prawne nie pozwalają na 
natychmiastowe działanie, które byłoby 
potrzebne, by zapobiec nielegalnym 
transmisjom wydarzeń sportowych na 
żywo; mając ponadto na uwadze, że 
niektóre państwa członkowskie przyjęły 
różne zasady w zakresie mechanizmów 
zgłaszania i działania, które nie są 
zharmonizowane na szczeblu unijnym;

Or. en
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Poprawka 61
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki, 
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając jednak na uwadze, że bieżące 
ramy prawne nie pozwalają na 
natychmiastowe działanie, które byłoby 
potrzebne, by zapobiec nielegalnym 
transmisjom wydarzeń sportowych na 
żywo; mając ponadto na uwadze, że 
państwa członkowskie przyjęły zasady w 
zakresie mechanizmów zgłaszania i 
działania, które nie są zharmonizowane;

H. mając jednak na uwadze, że bieżące 
ramy prawne nie pozwalają na niezbędne 
natychmiastowe działanie, które byłoby 
potrzebne, by zapobiec nielegalnym 
transmisjom wydarzeń sportowych na 
żywo; mając ponadto na uwadze, że zasady 
w zakresie mechanizmów zgłaszania i 
działania obowiązujące w niektórych 
państwach członkowskich nie są 
zharmonizowane;

Or. en

Poprawka 62
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że 
przestrzeganie prawa w świecie cyfrowym 
wiąże się nie tylko ze skutecznym 
egzekwowaniem praw podstawowych, w 
szczególności dotyczących wolności 
wypowiedzi i informacji, wolności i 
pluralizmu mediów, prywatności, 
bezpieczeństwa i ochrony, 
niedyskryminacji, poszanowania 
własności i praw własności intelektualnej, 
lecz także z dostępem do wymiaru 
sprawiedliwości i sprawiedliwości 
proceduralnej;

Or. en
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Poprawka 63
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie odpowiedniego 
wniosku legislacyjnego zgodnie z 
zaleceniami przedstawionymi w załączniku 
do niniejszego projektu rezolucji;

1. zwraca się do Komisji, aby 
poważnie potraktowała konieczność 
przekształcenia modelu łączącego sport i 
rynek cyfrowy, podyktowaną względami 
gospodarczymi i społecznymi; zwraca się 
do Komisji o jak najszybsze przedłożenie 
sprawozdania zawierającego konkretne 
ustalenia wraz z ambitnymi wnioskami 
legislacyjnymi zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w załączniku do 
niniejszego projektu rezolucji;

Or. fr

Poprawka 64
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie odpowiedniego 
wniosku legislacyjnego zgodnie z 
zaleceniami przedstawionymi w 
załączniku do niniejszego projektu 
rezolucji;

1. zwraca się do Komisji, aby jak 
najszybciej oceniła potrzebę podjęcia 
dalszych działań, z uwzględnieniem 
rzeczowej oceny skutków dotyczącej skali 
nielegalnych praktyk w sektorze i 
możliwych sposobów rozwiązania 
problemu, na podstawie prac podjętych 
już przez WIPO;

Or. en

Poprawka 65
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie odpowiedniego 
wniosku legislacyjnego zgodnie z 
zaleceniami przedstawionymi w załączniku 
do niniejszego projektu rezolucji;

1. zwraca się do Komisji o 
przedłożenie – po przeprowadzeniu 
niezbędnych ocen skutków i konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami – 
odpowiedniego wniosku legislacyjnego 
zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
załączniku do niniejszego projektu 
rezolucji;

Or. en

Poprawka 66
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki, 
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o jak 
najszybsze przedłożenie odpowiedniego 
wniosku legislacyjnego zgodnie z 
zaleceniami przedstawionymi w załączniku 
do niniejszego projektu rezolucji;

1. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedłożenia odpowiedniego 
wniosku legislacyjnego zgodnie z 
zaleceniami przedstawionymi w załączniku 
do niniejszego projektu rezolucji;

Or. en

Poprawka 67
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że taka ocena powinna 
należycie uwzględniać społeczno-
gospodarczy wymiar nieuprawnionego 
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wykorzystania sygnałów, w tym – z jednej 
strony – skutki braku dostępu i – z drugiej 
strony – potrzebę skutecznej ochrony 
nadawców;

Or. en

Poprawka 68
Angel Dzhambazki, Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że sport odgrywa ważną 
rolę w społeczeństwie i że wpływy z 
wydarzeń sportowych mogłyby mieć 
większy udział w finansowaniu 
aktywności sportowej korzystnej dla ogółu 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 69
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że prawa własności 
intelektualnej są ważne dla organizatorów 
wydarzeń sportowych, ponieważ 
korzystanie z nich stanowi źródło dochodu, 
w szczególności w odniesieniu do 
udzielania licencji na transmisje wydarzeń 
sportowych, które organizują;

2. uznaje, że prawa własności 
intelektualnej są ważne dla organizatorów 
wydarzeń sportowych, ponieważ 
korzystanie z nich stanowi źródło dochodu, 
w szczególności w odniesieniu do 
udzielania licencji na transmisje wydarzeń 
sportowych, które organizują; podkreśla 
znaczenie tego dochodu dla finansowania 
sportu masowego lub amatorskiego i 
inwestycji w tym obszarze oraz jego wkład 
na rzecz społeczeństwa jako czynnika 
równości ludzi różnej płci, z różnych 
środowisk społeczno-ekonomicznych i o 
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różnej sprawności fizycznej;

Or. en

Poprawka 70
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że prawa własności 
intelektualnej są ważne dla organizatorów 
wydarzeń sportowych, ponieważ 
korzystanie z nich stanowi źródło dochodu, 
w szczególności w odniesieniu do 
udzielania licencji na transmisje wydarzeń 
sportowych, które organizują;

2. uznaje, że prawa własności 
intelektualnej są ważne dla organizatorów 
wydarzeń sportowych, ponieważ 
korzystanie z nich stanowi istotne źródło 
dochodu, w szczególności w odniesieniu 
do udzielania licencji na transmisje 
wydarzeń sportowych, które organizują;

Or. en

Poprawka 71
Angel Dzhambazki, Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że choć wydarzenia 
sportowe jako takie nie mogą podlegać 
ochronie z tytułu prawa autorskiego, 
TSUE potwierdził, iż mają one 
niepowtarzalny i pod tym względem 
oryginalny charakter, dzięki któremu 
mogą stać się przedmiotem wartym 
ochrony porównywalnej do tej, którą 
objęte są utwory; przypomina, że prawo 
unijne przewiduje ochronę nagrań 
audiowizualnych z wydarzeń sportowych i 
ich transmisji, tymczasem organizatorzy 
wydarzeń sportowych mogą korzystać z tej 
ochrony jedynie w niektórych państwach 
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członkowskich;

Or. en

Poprawka 72
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że organizatorzy wydarzeń 
sportowych mają już zapewnioną 
dostateczną ochronę przed ich 
nieuprawnionym wykorzystywaniem pod 
względem ekonomicznym;

Or. en

Poprawka 73
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że naruszanie praw 
medialnych w sporcie zagraża jego 
długoterminowemu finansowaniu;

Or. en

Poprawka 74
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Piractwo transmisji wydarzeń sportowych Nielegalna dystrybucja transmisji 
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na żywo w internecie wydarzeń sportowych na żywo w 
internecie

Or. en

Poprawka 75
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że zajęcie się piractwem 
internetowym wydarzeń sportowych 
transmitowanych „na żywo”, których 
wartość ekonomiczna wynika z transmisji 
„na żywo”, jest podstawowym wyzwaniem, 
z jakim borykają się organizatorzy 
wydarzeń sportowych;

3. uważa, że zajęcie się piractwem 
internetowym wydarzeń sportowych 
transmitowanych „na żywo”, których 
wartość ekonomiczna wynika z transmisji 
„na żywo”, jest dużym wyzwaniem, z 
jakim borykają się organizatorzy wydarzeń 
sportowych i któremu Unia Europejska 
może pomóc sprostać, jeśli zobowiążą się 
oni w niezbędnym zakresie do budowy 
stabilnego europejskiego ekosystemu 
sportowego zgodnego z celami 
społecznymi;

Or. fr

Poprawka 76
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że zajęcie się piractwem 
internetowym wydarzeń sportowych 
transmitowanych „na żywo”, których 
wartość ekonomiczna wynika z transmisji 
„na żywo”, jest podstawowym wyzwaniem, 
z jakim borykają się organizatorzy 
wydarzeń sportowych;

3. uważa, że zajęcie się piractwem 
internetowym wydarzeń sportowych 
transmitowanych „na żywo”, których 
wartość ekonomiczna wynika z transmisji 
„na żywo”, jest jedynym wyzwaniem, z 
jakim borykają się organizatorzy wydarzeń 
sportowych, mogącym wymagać reakcji 
legislacyjnej na szczeblu unijnym;
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Or. en

Poprawka 77
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że zajęcie się piractwem 
internetowym wydarzeń sportowych 
transmitowanych „na żywo”, których 
wartość ekonomiczna wynika z transmisji 
„na żywo”, jest podstawowym wyzwaniem, 
z jakim borykają się organizatorzy 
wydarzeń sportowych;

3. uważa, że zajęcie się nielegalną 
dystrybucją internetową wydarzeń 
sportowych transmitowanych „na żywo” 
jest jednym z wyzwań, z jakimi borykają 
się organizatorzy wydarzeń sportowych;

Or. en

Poprawka 78
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że jednym z 
najskuteczniejszych rozwiązań dla 
problemu nielegalnej dystrybucji 
transmisji wydarzeń sportowych jest 
zwiększenie liczby niedrogich legalnych 
źródeł dostępu do treści w internecie;

Or. en

Poprawka 79
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że organizatorzy 
wydarzeń sportowych inwestują znaczne 
zasoby finansowe, techniczne i ludzkie w 
walkę z piractwem internetowym i we 
współpracę z dostawcami usług;

Or. en

Poprawka 80
Angel Dzhambazki, Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że nieuprawniona 
transmisja strumieniowa wydarzeń 
sportowych jest pogłębiającym się 
zjawiskiem, które wyrządza szkodę 
środowisku sportowemu i konsumentom;

Or. en

Poprawka 81
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wskazuje, że pirackie transmisje 
wydarzeń sportowych niosą także ze sobą 
realne zagrożenia dla konsumentów, takie 
jak ryzyko instalacji złośliwego 
oprogramowania za pośrednictwem 
darmowych aplikacji lub kradzież danych 
uwierzytelniających do kart kredytowych i 
innych danych osobowych;

Or. ro
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Poprawka 82
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że użytkownicy końcowi 
mogą być narażeni na konsekwencje 
korzystania z nielegalnej transmisji 
strumieniowej treści sportowych w postaci 
zagrożenia różnego rodzaju szkodami, 
takimi jak kradzież tożsamości, instalacja 
złośliwego oprogramowania lub inne 
ingerencje związane z aktywnością 
internetową;

Or. en

Poprawka 83
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Potrzeba skutecznego egzekwowania praw Ocena potrzeby skutecznego 
egzekwowania praw

Or. en

Poprawka 84
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że biorąc pod uwagę 
specyficzny charakter transmisji wydarzeń 

4. podkreśla, że biorąc pod uwagę 
specyficzny charakter transmisji wydarzeń 
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sportowych na żywo oraz fakt, że ich 
wartość jest ograniczona do czasu trwania 
danego wydarzenia sportowego, 
procedura egzekwowania prawa musi być 
podejmowana tak szybko, jak to możliwe i 
pozwalać na bezzwłoczne usunięcie 
nielegalnych treści z internetu;

sportowych na żywo, należy ocenić, jakie 
procedury egzekwowania prawa wymagają 
rozważenia, aby umożliwić skuteczną 
reakcję na problem nielegalnych treści;

Or. en

Poprawka 85
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że biorąc pod uwagę 
specyficzny charakter transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo oraz fakt, że ich 
wartość jest ograniczona do czasu trwania 
danego wydarzenia sportowego, procedura 
egzekwowania prawa musi być 
podejmowana tak szybko, jak to możliwe i 
pozwalać na bezzwłoczne usunięcie 
nielegalnych treści z internetu;

4. podkreśla, że biorąc pod uwagę 
specyficzny charakter transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo oraz fakt, że ich 
wartość jest ograniczona do czasu trwania 
danego wydarzenia sportowego, procedura 
egzekwowania prawa musi być 
podejmowana tak szybko, jak to możliwe i 
pozwalać na skuteczne usunięcie w 
odpowiednim czasie nielegalnych treści z 
internetu;

Or. en

Poprawka 86
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że biorąc pod uwagę 
specyficzny charakter transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo oraz fakt, że ich 
wartość jest ograniczona do czasu trwania 
danego wydarzenia sportowego, procedura 
egzekwowania prawa musi być 

4. podkreśla, że biorąc pod uwagę 
specyficzny charakter transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo oraz fakt, że ich 
wartość jest ograniczona do czasu trwania 
danego wydarzenia sportowego, procedura 
egzekwowania prawa musi być 
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podejmowana tak szybko, jak to możliwe i 
pozwalać na bezzwłoczne usunięcie 
nielegalnych treści z internetu;

podejmowana tak wcześnie, jak to możliwe 
i pozwalać na bezzwłoczne usunięcie 
nielegalnych treści z internetu;

Or. en

Poprawka 87
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa jednak, że obowiązujące 
ramy prawne mechanizmów nakazu 
sądowego i procedury zgłaszania i 
usunięcia treści z internetu nie pozwalają 
na skuteczne egzekwowanie praw w 
odpowiednim momencie i na zaradzenie 
nielegalnym transmisjom wydarzeń 
sportowych na żywo; w związku z tym 
uznaje, że należy przyjąć konkretne środki 
dostosowane do transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo, by dostosować 
obowiązujące ramy prawne do takich 
wyzwań, co pozwoli na niemal 
bezzwłoczne usunięcie nielegalnych 
transmisji wydarzeń sportowych w 
internecie; stoi na stanowisku, że należy 
dążyć do realizacji celu, którym jest 
usunięcie treści w czasie rzeczywistym;

5. stoi na stanowisku, że zasada 
braku ogólnego nadzoru zapisana w 
dyrektywie o handlu elektronicznym 
powinna pozostać nienaruszona;

Or. en

Poprawka 88
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa jednak, że obowiązujące 
ramy prawne mechanizmów nakazu 

5. uważa jednak, że obowiązujące 
ramy prawne mechanizmów nakazu 
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sądowego i procedury zgłaszania i 
usunięcia treści z internetu nie pozwalają 
na skuteczne egzekwowanie praw w 
odpowiednim momencie i na zaradzenie 
nielegalnym transmisjom wydarzeń 
sportowych na żywo; w związku z tym 
uznaje, że należy przyjąć konkretne środki 
dostosowane do transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo, by dostosować 
obowiązujące ramy prawne do takich 
wyzwań, co pozwoli na niemal 
bezzwłoczne usunięcie nielegalnych 
transmisji wydarzeń sportowych w 
internecie; stoi na stanowisku, że należy 
dążyć do realizacji celu, którym jest 
usunięcie treści w czasie rzeczywistym;

sądowego i procedury zgłaszania i 
usunięcia treści z internetu nie zawsze 
gwarantują skuteczne egzekwowanie praw 
w odpowiednim momencie i zaradzenie 
nielegalnym transmisjom wydarzeń 
sportowych na żywo; w związku z tym 
uznaje, że należy przyjąć konkretne środki 
dostosowane do transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo, by dostosować 
obowiązujące ramy prawne do takich 
wyzwań, co pozwoli na skuteczne 
usunięcie w odpowiednim czasie 
nielegalnych transmisji wydarzeń 
sportowych w internecie; stoi na 
stanowisku, że należy dążyć wyłącznie do 
realizacji celu, którym jest usunięcie treści 
w czasie rzeczywistym, pod warunkiem że 
nie ma żadnych wątpliwości co do 
własności danych praw i 
nieuprawnionego charakteru transmisji;

Or. en

Poprawka 89
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa jednak, że obowiązujące 
ramy prawne mechanizmów nakazu 
sądowego i procedury zgłaszania i 
usunięcia treści z internetu nie pozwalają 
na skuteczne egzekwowanie praw w 
odpowiednim momencie i na zaradzenie 
nielegalnym transmisjom wydarzeń 
sportowych na żywo; w związku z tym 
uznaje, że należy przyjąć konkretne środki 
dostosowane do transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo, by dostosować 
obowiązujące ramy prawne do takich 
wyzwań, co pozwoli na niemal 
bezzwłoczne usunięcie nielegalnych 
transmisji wydarzeń sportowych w 
internecie; stoi na stanowisku, że należy 

5. uważa jednak, że obowiązujące 
ramy prawne mechanizmów nakazu 
sądowego i procedury zgłaszania i 
usunięcia treści z internetu nie pozwalają 
na skuteczne egzekwowanie praw w 
odpowiednim momencie i na zaradzenie 
nielegalnym transmisjom wydarzeń 
sportowych na żywo; w związku z tym 
uznaje, że należy możliwie jak najszybciej 
przyjąć konkretne środki dostosowane do 
transmisji wydarzeń sportowych na żywo, 
by dostosować obowiązujące ramy prawne 
do takich wyzwań, co pozwoli na niemal 
bezzwłoczne usunięcie nielegalnych 
transmisji wydarzeń sportowych w 
internecie; stoi na stanowisku, że należy 
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dążyć do realizacji celu, którym jest 
usunięcie treści w czasie rzeczywistym;

dążyć do realizacji celu, którym jest 
usunięcie treści w czasie rzeczywistym;

Or. en

Poprawka 90
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zaleca w związku z tym utworzenie 
europejskiego podmiotu ds. nadzoru nad 
współzawodnictwem sportowym, który 
zaradziłby nieprawidłowościom w 
stosowaniu reguł finansowego fair play i 
mógłby ujednolicić obowiązujące ramy 
prawne na potrzeby zwalczania 
nielegalnej dystrybucji treści; sugeruje, 
aby podmiot ten – o charakterze 
technicznym – miał za zadanie wspierać 
europejskie środowisko sportowe i 
kształcenie wysokiej klasy sportowców 
zasilających sektor sportu zawodowego; 
jest zdania, że w tym celu podmiot ten 
powinien poddać ponownej analizie 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, w szczególności wyrok 
z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie C-
415/93, którego ścisłe stosowanie szkodzi 
interesom sportowym, społecznym i 
gospodarczym Unii i jej polityki 
sportowej;

Or. fr

Poprawka 91
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że platformy służące do 
hostingu treści nie powinny stosować 
narzędzi do zautomatyzowanej wstępnej 
kontroli treści ani innych narzędzi do 
zautomatyzowanego wcześniejszego 
moderowania treści; przypomina, że 
usuwanie nielegalnych treści powinno 
odbywać się na podstawie nakazu 
niezależnego organu lub organu 
sądowego oraz że nadzór sprawowany 
przez człowieka pozostaje jedyną zaufaną i 
skuteczną metodą oceny wszelkich 
nieprawidłowości zachodzących w 
internecie;

Or. en

Poprawka 92
Angel Dzhambazki, Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym oraz że 
procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że brakuje skutecznych 
narzędzi egzekwowania prawa w 
kontekście transgranicznym; wzywa do 
dalszego ujednolicania procedur i środków 
zaradczych w Unii w tym kontekście;

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym oraz że 
procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że brakuje skutecznych 
narzędzi egzekwowania prawa w 
kontekście transgranicznym; wzywa do 
dalszego ujednolicania procedur i środków 
zaradczych w Unii w tym kontekście; 
zaznacza, że krajowe organy ścigania 
zmagają się z problemami takimi jak brak 
szkoleń i zasobów; podkreśla znaczenie 
ścisłej współpracy i wymiany najlepszych 
praktyk między właściwymi organami 
europejskimi a organami i właściwymi 
podmiotami krajowymi dla udoskonalenia 
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ogólnej infrastruktury w całej Unii;

Or. en

Poprawka 93
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym oraz że 
procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że brakuje skutecznych 
narzędzi egzekwowania prawa w 
kontekście transgranicznym; wzywa do 
dalszego ujednolicania procedur i środków 
zaradczych w Unii w tym kontekście;

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym, co skutkuje 
niepewnością prawa dla organizatorów 
wydarzeń sportowych, oraz że procedura 
cywilna i procedura zgłaszania i usuwania 
treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że narzędzia 
egzekwowania prawa w kontekście 
transgranicznym są nieskuteczne i 
nieodpowiednie; wzywa do dalszego 
ujednolicania procedur i środków 
zaradczych w Unii w tym kontekście;

Or. ro

Poprawka 94
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym oraz że 
procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w jednolity 
sposób w prawie krajowym oraz że 
procedura cywilna i procedura usuwania 
treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
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stoi na stanowisku, że brakuje 
skutecznych narzędzi egzekwowania 
prawa w kontekście transgranicznym; 
wzywa do dalszego ujednolicania procedur 
i środków zaradczych w Unii w tym 
kontekście;

wzywa do dalszego ujednolicania procedur 
i środków zaradczych w Unii w tym 
kontekście;

Or. en

Poprawka 95
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym oraz że 
procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że brakuje skutecznych 
narzędzi egzekwowania prawa w 
kontekście transgranicznym; wzywa do 
dalszego ujednolicania procedur i środków 
zaradczych w Unii w tym kontekście;

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym oraz że 
procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że niewątpliwie brakuje 
skutecznych narzędzi egzekwowania prawa 
w kontekście transgranicznym; wzywa do 
możliwie jak najszybszego dalszego 
ujednolicania procedur i środków 
zaradczych w Unii w tym kontekście;

Or. en

Poprawka 96
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym oraz że 

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym oraz że 
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procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że brakuje skutecznych 
narzędzi egzekwowania prawa w 
kontekście transgranicznym; wzywa do 
dalszego ujednolicania procedur i środków 
zaradczych w Unii w tym kontekście;

procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że brakuje skutecznych 
narzędzi egzekwowania prawa w 
kontekście transgranicznym; z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz 
ujednolicenia procedur i środków 
zaradczych w Unii w kontekście pakietu 
związanego z aktem prawnym o usługach 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 97
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w podobny 
sposób w prawie krajowym oraz że 
procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że brakuje skutecznych 
narzędzi egzekwowania prawa w 
kontekście transgranicznym; wzywa do 
dalszego ujednolicania procedur i środków 
zaradczych w Unii w tym kontekście;

6. podkreśla również, że ogólne ramy 
prawne wynikające z przepisów Unii 
Europejskiej nie są stosowane w równy 
sposób w prawie krajowym oraz że 
procedura cywilna i procedura zgłaszania i 
usuwania treści z internetu różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
stoi na stanowisku, że brakuje skutecznych 
narzędzi egzekwowania prawa w 
kontekście transgranicznym; wzywa do 
dalszego ujednolicania procedur i środków 
zaradczych w Unii w tym kontekście;

Or. cs

Poprawka 98
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. domaga się, aby harmonizacja 
mechanizmów zwalczania piractwa szła w 
parze z harmonizacją reguł 
ekonomicznych rządzących środowiskiem 
sportowym, zwłaszcza w zakresie 
dystrybucji cyfrowej; proponuje w tym 
miejscu wyznaczenie rozsądnego pułapu 
mającego zastosowanie do aukcji praw do 
transmisji telewizyjnych; proponuje, aby 
dla zapewnienia równowagi i rentowności 
działań pułap ten odpowiadał progom 
akceptowalnym dla europejskich 
konsumentów;

Or. fr

Poprawka 99
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
jako jedyne powinny decydować w 
przedmiocie usuwania lub blokowania 
dostępu do jawnie nielegalnych treści;

Or. en

Poprawka 100
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. uważa, że konieczne będzie, aby 
zyski osiągane przez operatorów dzięki 
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działaniom Unii w zakresie zwalczania 
nielegalnej dystrybucji służyły osiąganiu 
celów spójności społecznej za 
pośrednictwem sportu; domaga się zatem, 
aby europejski podmiot ds. nadzoru nad 
współzawodnictwem sportowym 
proponowany w niniejszym sprawozdaniu 
mógł nakładać 10-procentowy podatek na 
przychody ze sprzedaży praw do 
dystrybucji cyfrowej; sugeruje, aby 
podatek ten służył rozwojowi sportu w 
wymiarze społecznym, edukacyjnym i 
dotyczącym spójności zgodnie z celami 
Unii oraz zasilał budżet państw 
członkowskich w ramach ich 
podstawowych kompetencji lub Unii w 
ramach jej kompetencji uzupełniających 
w dziedzinie polityki sportowej;

Or. fr

Poprawka 101
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że dyrektywa o handlu 
elektronicznym stanowi, iż pewne 
kategorie dostawców usług internetowych 
powinny działać szybko, aby usunąć treści 
oraz zablokować dostęp do nielegalnych 
informacji, które przechowują, natychmiast 
po otrzymaniu zgłoszenia takiego faktu; 
uważa jednakże, że bieżąca procedura 
zgłaszania i usuwania treści nie pozwala 
na szybkie egzekwowanie przepisów w 
sposób, który byłby skutecznym 
zadośćuczynieniem, jeżeli wziąć pod 
uwagę specyfikę wydarzeń sportowych na 
żywo;

7. przypomina, że dyrektywa o handlu 
elektronicznym stanowi, iż pewne 
kategorie dostawców usług internetowych 
powinny działać szybko, aby usunąć treści 
oraz zablokować dostęp do nielegalnych 
informacji, które przechowują, natychmiast 
po otrzymaniu zgłoszenia takiego faktu; 
utrzymuje, że procedura zgłaszania i 
działania powinna leżeć u podstaw 
środków służących do eliminacji 
nielegalnych treści w Unii; uważa 
jednakże, że bieżąca procedura zgłaszania i 
usuwania treści nie zawsze gwarantuje 
szybkie egzekwowanie przepisów w 
sposób, który byłby skutecznym 
zadośćuczynieniem, jeżeli wziąć pod 
uwagę specyfikę wydarzeń sportowych na 
żywo; podkreśla, że wszystkie 
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przyjmowane przepisy muszą być zgodne z 
przyszłym aktem prawnym o usługach 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 102
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że dyrektywa o handlu 
elektronicznym stanowi, iż pewne 
kategorie dostawców usług internetowych 
powinny działać szybko, aby usunąć treści 
oraz zablokować dostęp do nielegalnych 
informacji, które przechowują, natychmiast 
po otrzymaniu zgłoszenia takiego faktu; 
uważa jednakże, że bieżąca procedura 
zgłaszania i usuwania treści nie pozwala 
na szybkie egzekwowanie przepisów w 
sposób, który byłby skutecznym 
zadośćuczynieniem, jeżeli wziąć pod 
uwagę specyfikę wydarzeń sportowych na 
żywo;

7. przypomina, że dyrektywa o handlu 
elektronicznym stanowi, iż pewne 
kategorie dostawców usług internetowych 
powinny działać szybko, aby usunąć treści 
oraz zablokować dostęp do nielegalnych 
informacji, które przechowują, natychmiast 
po otrzymaniu zgłoszenia takiego faktu;

Or. en

Poprawka 103
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina o swojej rezolucji w 
sprawie aktu prawnego o usługach 
cyfrowych (2020/2019 (INL)), w której 
Parlament apeluje do Komisji o 
dopilnowanie, aby platformy hostingu 
treści podejmowały niezwłocznie działania 
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w celu blokowania dostępu do jawnie 
nielegalnych treści lub ich usuwania;

Or. en

Poprawka 104
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uważa, że nielegalną transmisję 
wydarzenia sportowego na żywo zgłoszoną 
przez zaufany podmiot sygnalizujący 
należy uznać za jawnie nielegalną i w 
konsekwencji niezwłocznie zablokować 
lub usunąć z platformy;

Or. en

Poprawka 105
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję, by zaproponowała 
konkretne środki odpowiednio 
dostosowane do wydarzeń sportowych na 
żywo, pozwalające na natychmiastowe 
usunięcie treści lub uniemożliwienie 
dostępu do nich, w tym procedurę 
usuwania treści w czasie rzeczywistym;

8. wzywa Komisję, by zaproponowała 
konkretne środki odpowiednio 
dostosowujące procedury zgłaszania i 
działania do wydarzeń sportowych na 
żywo, pozwalające na skuteczne usunięcie 
w odpowiednim czasie nielegalnych 
transmisji lub uniemożliwienie dostępu do 
nich, w przypadku braku wątpliwości co 
do własności danych praw i 
nieuprawnionego charakteru transmisji; 
zaznacza jednak, że należy utrzymać 
podstawowe zapisy dyrektywy o handlu 
elektronicznym, takie jak zakaz 
nakładania ogólnego obowiązku w 
zakresie nadzoru i system ograniczonej 
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odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 106
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję, by zaproponowała 
konkretne środki odpowiednio 
dostosowane do wydarzeń sportowych na 
żywo, pozwalające na natychmiastowe 
usunięcie treści lub uniemożliwienie 
dostępu do nich, w tym procedurę 
usuwania treści w czasie rzeczywistym;

8. wzywa Komisję, by zbadała, czy 
istnieją już jakieś europejskie instrumenty 
prawne umożliwiające rozwiązanie tych 
problemów, wskazała ewentualne 
niedoskonałości europejskich ram 
regulacyjnych i zaproponowała konkretne 
środki odpowiednio dostosowane do 
wydarzeń sportowych na żywo, 
pozwalające na natychmiastowe usunięcie 
treści lub uniemożliwienie dostępu do nich, 
w tym łatwo dostępną i skuteczną 
procedurę usuwania treści w czasie 
rzeczywistym;

Or. ro

Poprawka 107
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję, by 
zaproponowała konkretne środki 
odpowiednio dostosowane do wydarzeń 
sportowych na żywo, pozwalające na 
natychmiastowe usunięcie treści lub 
uniemożliwienie dostępu do nich, w tym 
procedurę usuwania treści w czasie 

8. wzywa Komisję, by oceniła 
zapotrzebowanie na konkretne środki 
odpowiednio dostosowane do wydarzeń 
sportowych na żywo, pozwalające na 
usunięcie nielegalnych treści lub 
uniemożliwienie dostępu do nich, przy 
jednoczesnym unikaniu wprowadzania 
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rzeczywistym; środków doraźnych w stosunku do tych, 
które mają zostać zmienione w przyszłym 
akcie prawnym o usługach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 108
Axel Voss, Tomasz Frankowski, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję, by zaproponowała 
konkretne środki odpowiednio 
dostosowane do wydarzeń sportowych na 
żywo, pozwalające na natychmiastowe 
usunięcie treści lub uniemożliwienie 
dostępu do nich, w tym procedurę 
usuwania treści w czasie rzeczywistym;

8. wzywa Komisję, by zaproponowała 
konkretne środki odpowiednio 
dostosowane do wydarzeń sportowych na 
żywo, pozwalające na natychmiastowe 
usunięcie treści lub uniemożliwienie 
dostępu do nich, w tym procedurę 
usuwania treści w czasie rzeczywistym i 
obowiązki podmiotów uprawnionych w 
zakresie trwałego usuwania treści;

Or. en

Poprawka 109
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zaznacza, że treści sportowe są 
często poddawane obróbce technicznej, co 
oznacza, że nie ma żadnych wątpliwości 
co do tego, kto ma prawo transmitować te 
treści w internecie; zaznacza, że 
organizatorzy wydarzeń sportowych jako 
podmioty uprawnione znają wszystkich 
swoich oficjalnych licencjobiorców, dzięki 
czemu można jednoznacznie wskazać 
nielegalne usługi transmisji 
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strumieniowej;

Or. en

Poprawka 110
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że procedury wydania 
nakazu sądowego są relatywnie 
czasochłonne i nie pozwalają zaradzić 
specyficznemu problemowi, jakim są 
nielegalne transmisje wydarzeń 
sportowych; podkreśla, że istnieją 
rozwiązania praktyczne wypracowane na 
gruncie krajowym, takie jak nakazy 
sądowe na żywo oraz dynamiczne nakazy 
sądowe, które okazały się odpowiednimi 
rozwiązaniami pozwalającymi skuteczniej 
zająć się piractwem w zakresie transmisji 
wydarzeń sportowych; wzywa do 
wprowadzenia w prawie Unii procedury 
nakazów sądowych pozwalających na 
blokowanie w czasie rzeczywistym dostępu 
do treści lub na usunięcie nielegalnie 
transmitowanego wydarzenia sportowego 
z internetu w oparciu o model nakazu 
blokowania „na żywo” oraz 
„dynamicznych nakazów sądowych”;

9. zauważa, że istnieją rozwiązania 
praktyczne wypracowane na gruncie 
krajowym, takie jak nakazy sądowe na 
żywo oraz dynamiczne nakazy sądowe, 
które okazały się odpowiednimi 
rozwiązaniami pozwalającymi skuteczniej 
zająć się nielegalną dystrybucją transmisji 
wydarzeń sportowych; wzywa do oceny 
obecnej procedury nakazów sądowych 
mającej na celu zwalczanie nielegalnej 
transmisji na żywo wydarzeń sportowych 
w internecie;

Or. en

Poprawka 111
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że procedury wydania 9. zauważa, że procedury wydania 
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nakazu sądowego są relatywnie 
czasochłonne i nie pozwalają zaradzić 
specyficznemu problemowi, jakim są 
nielegalne transmisje wydarzeń 
sportowych; podkreśla, że istnieją 
rozwiązania praktyczne wypracowane na 
gruncie krajowym, takie jak nakazy 
sądowe na żywo oraz dynamiczne nakazy 
sądowe, które okazały się odpowiednimi 
rozwiązaniami pozwalającymi skuteczniej 
zająć się piractwem w zakresie transmisji 
wydarzeń sportowych; wzywa do 
wprowadzenia w prawie Unii procedury 
nakazów sądowych pozwalających na 
blokowanie w czasie rzeczywistym 
dostępu do treści lub na usunięcie 
nielegalnie transmitowanego wydarzenia 
sportowego z internetu w oparciu o model 
nakazu blokowania „na żywo” oraz 
„dynamicznych nakazów sądowych”;

nakazu sądowego są relatywnie 
czasochłonne i nie pozwalają zaradzić 
specyficznemu problemowi, jakim są 
nielegalne transmisje wydarzeń 
sportowych; podkreśla, że istnieją 
rozwiązania praktyczne wypracowane na 
gruncie krajowym, takie jak nakazy 
sądowe na żywo oraz dynamiczne nakazy 
sądowe, które okazały się odpowiednimi 
rozwiązaniami pozwalającymi skuteczniej 
zająć się piractwem w zakresie transmisji 
wydarzeń sportowych; wzywa Komisję do 
zbadania możliwości wprowadzenia w 
prawie Unii procedury nakazów sądowych 
mającej na celu przeciwdziałanie w czasie 
rzeczywistym nielegalnemu 
udostępnianiu na żywo treści sportowych 
w internecie, w oparciu o model nakazu 
blokowania „na żywo” oraz 
„dynamicznych nakazów sądowych”, w 
tym oceny skuteczności takich środków i 
ich wpływu na prawa podstawowe w 
internecie;

Or. en

Poprawka 112
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że procedury wydania 
nakazu sądowego są relatywnie 
czasochłonne i nie pozwalają zaradzić 
specyficznemu problemowi, jakim są 
nielegalne transmisje wydarzeń 
sportowych; podkreśla, że istnieją 
rozwiązania praktyczne wypracowane na 
gruncie krajowym, takie jak nakazy 
sądowe na żywo oraz dynamiczne nakazy 
sądowe, które okazały się odpowiednimi 
rozwiązaniami pozwalającymi skuteczniej 
zająć się piractwem w zakresie transmisji 
wydarzeń sportowych; wzywa do 

9. zauważa, że procedury wydania 
nakazu sądowego są relatywnie 
czasochłonne i nie pozwalają zaradzić 
specyficznemu problemowi, jakim są 
nielegalne transmisje wydarzeń 
sportowych, zwykle bowiem stają się 
skuteczne już po zakończeniu transmisji; 
podkreśla, że istnieją rozwiązania 
praktyczne wypracowane na gruncie 
krajowym, takie jak nakazy sądowe na 
żywo oraz dynamiczne nakazy sądowe, 
które okazały się odpowiednimi 
rozwiązaniami pozwalającymi skuteczniej i 



PE662.060v01-00 58/88 AM\1220464PL.docx

PL

wprowadzenia w prawie Unii procedury 
nakazów sądowych pozwalających na 
blokowanie w czasie rzeczywistym 
dostępu do treści lub na usunięcie 
nielegalnie transmitowanego wydarzenia 
sportowego z internetu w oparciu o model 
nakazu blokowania „na żywo” oraz 
„dynamicznych nakazów sądowych”;

szybciej zająć się piractwem w zakresie 
transmisji wydarzeń sportowych; wzywa 
do wprowadzenia w prawie Unii procedury 
nakazów sądowych pozwalających na 
blokowanie w czasie rzeczywistym 
dostępu do treści lub na usunięcie 
nielegalnie transmitowanego wydarzenia 
sportowego z internetu w oparciu o model 
nakazu blokowania „na żywo” oraz 
„dynamicznych nakazów sądowych”;

Or. ro

Poprawka 113
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. potwierdza, że blokowanie stron 
internetowych w czasie rzeczywistym ma 
wpływ na prawa podstawowe 
użytkowników internetu i dostawców 
usług; zaznacza w tym miejscu, że sądowe 
nakazy blokowania muszą podlegać 
zasadzie proporcjonalności i zapewniać 
sprawiedliwą równowagę między ochroną 
własności intelektualnej z jednej strony a 
wolnością wypowiedzi i informacji, 
swobodą działalności gospodarczej oraz 
podstawowymi prawami do prywatności i 
ochrony danych z drugiej strony;

Or. en

Poprawka 114
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. stwierdza, że procedury nakazów 
sądowych służące usuwaniu nielegalnej 
internetowej transmisji wydarzeń 
sportowych, niezależnie od sposobu ich 
wykonywania, muszą dawać pewność, że 
stosowane środki są ściśle wymierzone w 
nielegalne treści i nie skutkują 
arbitralnym i nadmiernym blokowaniem 
treści legalnych;

Or. en

Poprawka 115
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę środków 
zabezpieczających, by zapewnić, że ramy 
prawne oferują odpowiednią równowagę 
między potrzebą skutecznego 
egzekwowania prawa oraz potrzebą 
ochrony praw stron trzecich;

10. podkreśla potrzebę środków 
zabezpieczających, by zapewnić, że ramy 
prawne oferują odpowiednią równowagę 
między potrzebą skutecznego 
egzekwowania prawa oraz potrzebą 
ochrony praw stron trzecich, w tym dostęp 
do skutecznych środków zaskarżenia, 
odpowiedniej informacji o zarzucanym 
naruszeniu dla zainteresowanych 
dostawców usług i użytkowników 
internetu oraz stosownych zabezpieczeń w 
zakresie ochrony danych osobowych;

Or. en

Poprawka 116
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę środków 
zabezpieczających, by zapewnić, że ramy 
prawne oferują odpowiednią równowagę 
między potrzebą skutecznego 
egzekwowania prawa oraz potrzebą 
ochrony praw stron trzecich;

10. podkreśla potrzebę środków 
zabezpieczających, by zapewnić, że ramy 
prawne oferują odpowiednią równowagę 
między potrzebą skutecznego 
egzekwowania prawa oraz potrzebą 
ochrony podstawowych praw i wolności, 
lecz także zagwarantowania pewności 
prawa dla odbiorców legalnych usług;

Or. en

Poprawka 117
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę środków 
zabezpieczających, by zapewnić, że ramy 
prawne oferują odpowiednią równowagę 
między potrzebą skutecznego 
egzekwowania prawa oraz potrzebą 
ochrony praw stron trzecich;

10. podkreśla potrzebę środków 
zabezpieczających, by zapewnić, że ramy 
prawne oferują odpowiednią równowagę 
między potrzebą skutecznego 
egzekwowania prawa oraz potrzebą 
ochrony istotnych praw stron trzecich;

Or. en

Poprawka 118
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zaznacza, że blokowanie w czasie 
rzeczywistym może skutkować 
niedostępnością dużej ilości informacji w 
internecie, a zatem musi być ograniczone 
do przypadków, w których bezprawność 
danej transmisji została stwierdzona 
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ponad wszelką wątpliwość przez 
niezależny organ sądowy;

Or. en

Poprawka 119
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że obowiązki nakładane 
na dostawców hostingu treści 
internetowych powinny być możliwe do 
wykonania przez drobnych 
przedsiębiorców, MŚP i przedsiębiorstwa 
typu start-up, a co za tym idzie – powinny 
mieć charakter proporcjonalny;

Or. en

Poprawka 120
Angel Dzhambazki, Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa w tym względzie, że środki 
egzekwowania służące ochronie treści 
udostępnianych na żywo powinny być 
skuteczne i proporcjonalne;

Or. en

Poprawka 121
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. zaznacza, że odpowiedzialność za 
nielegalną transmisję wydarzeń 
sportowych nie spoczywa na kibicach i 
konsumentach;

Or. en

Poprawka 122
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. zaznacza, że w związku z 
egzekwowaniem praw autorskich w 
odniesieniu do organizatorów wydarzeń 
sportowych nie mogą być podważane 
podstawowe prawa obywateli, 
konsumentów i dostawców usług, w tym 
prawa do wolności wypowiedzi, 
prywatności i ochrony danych osobowych, 
prawo do prowadzenia działalności 
gospodarczej i prawo do skutecznego 
środka odwoławczego;

Or. en

Poprawka 123
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że prawo Unii nie 
przewiduje przepisów dotyczących praw 
pokrewnych prawom autorskim 
przynależnych organizatorom wydarzeń 
sportowych, jednak zauważa również, iż 

11. zauważa, że prawo Unii nie 
przewiduje przepisów dotyczących praw 
pokrewnych prawom autorskim 
przynależnych organizatorom wydarzeń 
sportowych, jednak zauważa również, iż 
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niektóre państwa członkowskie w swoim 
systemie prawnym wprowadziły konkretne 
prawa przysługujące organizatorom 
wydarzeń sportowych, w tym nowe prawo 
pokrewne prawu autorskiemu;

niektóre państwa członkowskie w swoim 
systemie prawnym wprowadziły konkretne 
prawa przysługujące organizatorom 
wydarzeń sportowych, w tym nowe prawo 
pokrewne prawu autorskiemu, co 
przyczyniło się do fragmentacji rynku;

Or. en

Poprawka 124
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że wprowadzenie w prawie 
Unii nowego prawa przysługującego 
organizatorom wydarzeń sportowych nie 
będzie rozwiązaniem pozwalającym stawić 
czoła wyzwaniu, jakim jest brak 
skutecznych możliwości egzekwowania 
poszanowania przynależnych im praw w 
odpowiednim czasie; dlatego uznaje, że we 
wniosku legislacyjnym nie należy 
podejmować prób ustanowienia takiego 
nowego prawa;

12. uważa, że wprowadzenie w prawie 
Unii nowego prawa przysługującego 
organizatorom wydarzeń sportowych nie 
będzie rozwiązaniem pozwalającym stawić 
czoła wyzwaniu, jakim jest brak 
skutecznych możliwości egzekwowania 
poszanowania przynależnych im praw w 
odpowiednim czasie;

Or. en

Poprawka 125
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do poprawy współpracy 
między organami państw członkowskich 
oraz między uprawnionymi i 
pośrednikami; ponadto wzywa Komisję, by 
w ramach swych kompetencji wspierała 
państwa członkowskie w ich dążeniach do 

13. wzywa do poprawy współpracy 
między organami państw członkowskich 
oraz między uprawnionymi i 
pośrednikami; ponadto wzywa Komisję, by 
w ramach swych kompetencji wspierała 
państwa członkowskie w ich dążeniach do 
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poprawy istniejącej infrastruktury; poprawy istniejącej infrastruktury i 
obowiązujących środków;

Or. en

Poprawka 126
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do poprawy współpracy 
między organami państw członkowskich 
oraz między uprawnionymi i pośrednikami; 
ponadto wzywa Komisję, by w ramach 
swych kompetencji wspierała państwa 
członkowskie w ich dążeniach do poprawy 
istniejącej infrastruktury;

13. wzywa do zacieśnienia współpracy 
między organami państw członkowskich, 
uprawnionymi i pośrednikami; ponadto 
wzywa Komisję, by w ramach swych 
kompetencji wspierała państwa 
członkowskie w ich dążeniach do poprawy 
istniejącej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 127
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca państwa członkowskie do 
zachowania lub przywrócenia darmowego 
dostępu do transmisji na żywo głównych 
wydarzeń sportowych, w szczególności 
meczów reprezentacji narodowych, aby 
umożliwić swobodny dostęp do tych 
transmisji wszystkim osobom bez względu 
na ich zasoby finansowe; zwraca się do 
Komisji o wsparcie wysiłków państw 
członkowskich w tym zakresie;

Or. fr
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Poprawka 128
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Śródtytuł 11

Projekt rezolucji Poprawka

Kwestie końcowe skreśla się

Or. en

Poprawka 129
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, iż wspomniany wniosek nie 
pociąga za sobą skutków finansowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 130
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Załącznik

Projekt rezolucji Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 131
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 1
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Projekt rezolucji Poprawka

• poprawa obowiązujących ram 
prawnych w celu egzekwowania praw 
własności intelektualnej do wydarzeń 
sportowych na żywo i osiągnięcie 
skuteczności ram prawnych, biorąc pod 
uwagę specyficzną naturę wydarzeń 
sportowych na żywo, a przede wszystkich 
ich krótkotrwałą wartość;

• poprawa skuteczności 
obowiązujących unijnych ram prawnych w 
celu egzekwowania praw własności w 
odniesieniu do wydarzeń sportowych na 
żywo, biorąc pod uwagę ich specyficzną 
naturę, a przede wszystkich krótkotrwałą 
wartość, oraz oparcie nowych ram 
prawnych na najlepszych praktykach 
stosowanych w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 132
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 1

Projekt rezolucji Poprawka

• poprawa obowiązujących ram 
prawnych w celu egzekwowania praw 
własności intelektualnej do wydarzeń 
sportowych na żywo i osiągnięcie 
skuteczności ram prawnych, biorąc pod 
uwagę specyficzną naturę wydarzeń 
sportowych na żywo, a przede wszystkich 
ich krótkotrwałą wartość;

• poprawa obowiązujących ram 
prawnych w celu egzekwowania praw 
własności intelektualnej do wydarzeń 
sportowych na żywo i osiągnięcie większej 
skuteczności ram prawnych, biorąc pod 
uwagę specyficzną naturę wydarzeń 
sportowych na żywo, a przede wszystkich 
ich krótkotrwałą wartość;

Or. en

Poprawka 133
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

• rozszerzenie prawa pierwokupu 
przysługującego kanałom publicznym w 
odniesieniu do dużych międzynarodowych 
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wydarzeń sportowych na wydarzenia 
sportowe, których możliwie najszersza 
transmisja może wzmocnić spójność i więź 
między narodami europejskimi;

Or. fr

Poprawka 134
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

• wdrożenie europejskiego systemu 
ustanawiającego wspólne kryteria 
certyfikacji zaufanych podmiotów 
sygnalizujących;

Or. en

Poprawka 135
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 2

Projekt rezolucji Poprawka

• wykładnia obowiązujących 
przepisów i dostosowanie konkretnych 
środków w taki sposób, by zadbać o 
natychmiastowe usunięcie treści 
związanych z wydarzeniami sportowymi 
na żywo lub o zablokowanie dostępu do 
nich w internecie w celu skutecznego 
rozwiązania problemu nielegalnych 
transmisji wydarzeń sportowych na żywo;

• wykładnia obowiązujących 
przepisów i dostosowanie konkretnych 
środków w taki sposób, by zadbać o 
natychmiastowe usunięcie treści 
związanych z wydarzeniami sportowymi 
na żywo zgłoszonych przez zaufany 
podmiot sygnalizujący lub o zablokowanie 
dostępu do nich w internecie w celu 
skutecznego rozwiązania problemu 
nielegalnych transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo;

Or. en



PE662.060v01-00 68/88 AM\1220464PL.docx

PL

Poprawka 136
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

• podkreślenie, że pośrednicy 
powinni wprowadzić skuteczne obowiązki 
oparte na procedurze „poznaj swojego 
klienta”, aby zabezpieczyć swoje usługi 
przed nadużyciami ułatwiającymi 
nielegalną transmisję strumieniową 
wydarzeń sportowych; w tym celu zwraca 
się do Komisji o zaproponowanie takich 
obowiązków w przyszłym akcie prawnym o 
usługach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 137
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 3

Projekt rezolucji Poprawka

• dalsza harmonizacja, bez 
uszczerbku dla ogólnych ram prawnych 
Unii, które zostaną określone w akcie 
prawnym o usługach cyfrowych, procedur i 
środków zaradczych w Unii, by zwiększyć 
skuteczność narzędzi egzekwowania 
prawa, również w kontekście 
transgranicznym;

• dalsza harmonizacja, bez 
uszczerbku dla ogólnych ram prawnych 
Unii, które zostaną określone w akcie 
prawnym o usługach cyfrowych, procedur, 
środków zaradczych i inicjatyw w Unii, by 
zwiększyć skuteczność i szybkość 
działania narzędzi egzekwowania prawa, 
również w kontekście transgranicznym;

Or. ro

Poprawka 138
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 3
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Projekt rezolucji Poprawka

• dalsza harmonizacja, bez 
uszczerbku dla ogólnych ram prawnych 
Unii, które zostaną określone w akcie 
prawnym o usługach cyfrowych, procedur i 
środków zaradczych w Unii, by zwiększyć 
skuteczność narzędzi egzekwowania 
prawa, również w kontekście 
transgranicznym;

• dalsza harmonizacja, bez 
uszczerbku dla ogólnych ram prawnych 
Unii, które zostaną określone w akcie 
prawnym o usługach cyfrowych, procedur i 
środków zaradczych w Unii, by wyraźnie 
poprawić i wzmocnić skuteczność narzędzi 
egzekwowania prawa, również w 
kontekście transgranicznym;

Or. en

Poprawka 139
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 3

Projekt rezolucji Poprawka

• dalsza harmonizacja, bez 
uszczerbku dla ogólnych ram prawnych 
Unii, które zostaną określone w akcie 
prawnym o usługach cyfrowych, procedur i 
środków zaradczych w Unii, by zwiększyć 
skuteczność narzędzi egzekwowania 
prawa, również w kontekście 
transgranicznym;

• dalsza ocena potrzeby 
harmonizacji, bez uszczerbku dla 
ogólnych ram prawnych Unii, które 
zostaną określone w akcie prawnym o 
usługach cyfrowych, procedur i środków 
zaradczych w Unii, by zwiększyć 
skuteczność narzędzi egzekwowania 
prawa, również w kontekście 
transgranicznym;

Or. en

Poprawka 140
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

• utworzenie europejskiej agencji 
nadzoru nad współzawodnictwem 
sportowym, która odpowiadałaby za 
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ujednolicenie stosowania ram prawnych i 
umocnienie europejskiego środowiska 
sportowego, a przy tym czuwała nad 
równowagą między rozwojem sportu a 
realizacją celów edukacyjnych i 
społecznych Unii;

Or. fr

Poprawka 141
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

• wprowadzenie 10-procentowego 
podatku od przychodów ze sprzedaży praw 
do dystrybucji cyfrowej, z którego wpływy 
mogłyby służyć rozwojowi sportu w 
wymiarze społecznym, edukacyjnym i 
dotyczącym spójności zgodnie z celami 
Unii oraz zasilać budżet państw 
członkowskich w ramach ich 
podstawowych kompetencji lub Unii w 
ramach jej kompetencji uzupełniających 
w dziedzinie polityki sportowej;

Or. fr

Poprawka 142
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 4

Projekt rezolucji Poprawka

• usprawnienie narzędzi 
egzekwowania prawa, by umożliwić 
usuwanie w czasie rzeczywistym 
nielegalnych treści związanych z 
wydarzeniami sportowymi na żywo, przy 
uwzględnieniu potrzeby zastosowania 

• usprawnienie narzędzi 
egzekwowania prawa, by umożliwić 
usuwanie w czasie rzeczywistym 
nielegalnych treści związanych z 
wydarzeniami sportowymi na żywo 
zgłoszonych przez zaufany podmiot 
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skutecznych mechanizmów zgłaszania i 
usuwania treści, które zakładają podjęcie 
natychmiastowych działań;

sygnalizujący, przy uwzględnieniu 
potrzeby zastosowania skutecznych 
mechanizmów zgłaszania i usuwania treści, 
które zakładają podjęcie natychmiastowych 
działań;

Or. en

Poprawka 143
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 4

Projekt rezolucji Poprawka

• usprawnienie narzędzi 
egzekwowania prawa, by umożliwić 
usuwanie w czasie rzeczywistym 
nielegalnych treści związanych z 
wydarzeniami sportowymi na żywo, przy 
uwzględnieniu potrzeby zastosowania 
skutecznych mechanizmów zgłaszania i 
usuwania treści, które zakładają podjęcie 
natychmiastowych działań;

• usprawnienie narzędzi 
egzekwowania prawa i możliwie jak 
najszybsze wprowadzenie procedury 
usuwania treści w czasie rzeczywistym w 
celu usuwania lub blokowania dostępu do 
nielegalnych transmisji sportowych 
udostępnianych w ramach świadczonych 
usług, przy uwzględnieniu potrzeby 
podjęcia natychmiastowych działań;

Or. en

Poprawka 144
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 4

Projekt rezolucji Poprawka

• usprawnienie narzędzi 
egzekwowania prawa, by umożliwić 
usuwanie w czasie rzeczywistym 
nielegalnych treści związanych z 
wydarzeniami sportowymi na żywo, przy 
uwzględnieniu potrzeby zastosowania 
skutecznych mechanizmów zgłaszania i 
usuwania treści, które zakładają podjęcie 

• ocena skuteczności narzędzi 
egzekwowania prawa służących do 
zwalczania nielegalnych treści związanych 
z wydarzeniami sportowymi na żywo, przy 
uwzględnieniu potrzeby zastosowania 
skutecznych mechanizmów zgłaszania i 
usuwania treści, które zakładają podjęcie w 
odpowiednim czasie skutecznych działań;
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natychmiastowych działań;

Or. en

Poprawka 145
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 5

Projekt rezolucji Poprawka

• zharmonizowanie korzystania z 
bezzwłocznych i elastycznych procedur 
blokowania w przypadku powtarzających 
się naruszeń, co pozwoli na zablokowanie 
w czasie rzeczywistym dostępu do 
nielegalnych transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo w internecie, w 
oparciu o model nakazu blokowania „na 
żywo” lub „dynamicznego nakazu 
sądowego”;

• zbadanie możliwości harmonizacji 
korzystania z bezzwłocznych i 
elastycznych procedur w przypadku 
powtarzających się naruszeń, co pozwoli 
na sądownie zarządzone zablokowanie w 
czasie rzeczywistym dostępu do 
nielegalnych transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo w internecie, w 
oparciu o model nakazu blokowania „na 
żywo” lub „dynamicznego nakazu 
sądowego”;

Or. en

Poprawka 146
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 5

Projekt rezolucji Poprawka

• zharmonizowanie korzystania z 
bezzwłocznych i elastycznych procedur 
blokowania w przypadku powtarzających 
się naruszeń, co pozwoli na zablokowanie 
w czasie rzeczywistym dostępu do 
nielegalnych transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo w internecie, w 
oparciu o model nakazu blokowania „na 
żywo” lub „dynamicznego nakazu 
sądowego”;

• zharmonizowanie korzystania z 
bezzwłocznych i elastycznych procedur 
blokowania w przypadku powtarzających 
się naruszeń, co pozwoli na zablokowanie 
w czasie rzeczywistym dostępu do 
nielegalnych transmisji wydarzeń 
sportowych na żywo w internecie 
zgłoszonych przez zaufany podmiot 
sygnalizujący, w oparciu o model nakazu 
blokowania „na żywo” lub „dynamicznego 
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nakazu sądowego”;

Or. en

Poprawka 147
Axel Voss, Geoffroy Didier, Tomasz Frankowski

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 6

Projekt rezolucji Poprawka

• dopilnowanie, by środki 
uwzględniały zakres, skalę i powtarzalność 
naruszeń oraz były ukierunkowane na 
profesjonalne nielegalne transmisje, bez 
uwzględniania nagrywania i 
publikowania nielegalnych amatorskich 
relacji z wydarzeń sportowych;

• dopilnowanie, by środki 
uwzględniały zakres, skalę i powtarzalność 
naruszeń oraz były ukierunkowane na 
nielegalne transmisje;

Or. en

Poprawka 148
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 6

Projekt rezolucji Poprawka

• dopilnowanie, by środki 
uwzględniały zakres, skalę i powtarzalność 
naruszeń oraz były ukierunkowane na 
profesjonalne nielegalne transmisje, bez 
uwzględniania nagrywania i publikowania 
nielegalnych amatorskich relacji z 
wydarzeń sportowych;

• dopilnowanie, by środki 
uwzględniały zakres, skalę i powtarzalność 
naruszeń oraz były ukierunkowane na 
profesjonalne nielegalne transmisje 
zgłoszone przez zaufany podmiot 
sygnalizujący, bez uwzględniania 
nagrywania i publikowania nielegalnych 
amatorskich relacji z wydarzeń 
sportowych;

Or. en
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Poprawka 149
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 6

Projekt rezolucji Poprawka

• dopilnowanie, by środki 
uwzględniały zakres, skalę i powtarzalność 
naruszeń oraz były ukierunkowane na 
profesjonalne nielegalne transmisje, bez 
uwzględniania nagrywania i publikowania 
nielegalnych amatorskich relacji z 
wydarzeń sportowych;

• dopilnowanie, by środki 
uwzględniały zakres, skalę i powtarzalność 
naruszeń oraz były ukierunkowane na 
nielegalne transmisje, bez uwzględniania 
nagrywania i publikowania nielegalnych 
amatorskich relacji z wydarzeń 
sportowych;

Or. en

Poprawka 150
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 7

Projekt rezolucji Poprawka

• zapewnienie, że zaproponowane 
środki będą proporcjonalne i pozwolą na 
utrzymanie odpowiedniej równowagi 
między potrzebą skutecznego stosowania 
środków egzekwowania prawa i potrzebą 
ochrony praw stron trzecich;

• zapewnienie, że zaproponowane 
środki będą proporcjonalne i pozwolą na 
utrzymanie odpowiedniej równowagi 
między potrzebą skutecznego stosowania 
środków egzekwowania prawa i potrzebą 
ochrony praw stron trzecich, w tym 
dostawców usług, kibiców i konsumentów, 
których podstawowe prawa do wolności 
wypowiedzi i informacji, prywatności i 
ochrony danych osobowych, prawo do 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
prawo do skutecznego środka 
odwoławczego nie mogą być podważane w 
związku z egzekwowaniem praw 
autorskich w odniesieniu do 
organizatorów wydarzeń sportowych;

Or. en
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Poprawka 151
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 7

Projekt rezolucji Poprawka

• zapewnienie, że zaproponowane 
środki będą proporcjonalne i pozwolą na 
utrzymanie odpowiedniej równowagi 
między potrzebą skutecznego stosowania 
środków egzekwowania prawa i potrzebą 
ochrony praw stron trzecich;

• zapewnienie, że zaproponowane 
środki będą proporcjonalne i pozwolą na 
utrzymanie odpowiedniej równowagi 
między potrzebą skutecznego stosowania 
środków egzekwowania prawa i potrzebą 
ochrony istotnych praw stron trzecich;

Or. en

Poprawka 152
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

• doprecyzowanie, że 
odpowiedzialność za nielegalną transmisję 
wydarzeń sportowych nie spoczywa na 
kibicach i konsumentach;

Or. en

Poprawka 153
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część A – akapit 1 – punktor 8

Projekt rezolucji Poprawka

• uzupełnienie przyjętych ram 
legislacyjnych środkami pozaustawowymi, 
takimi jak wzmocniona współpraca między 
władzami państw członkowskich oraz 
uprawnionymi i pośrednikami;

• uzupełnienie przyjętych ram 
legislacyjnych środkami pozaustawowymi, 
takimi jak wzmocniona współpraca między 
władzami państw członkowskich, 
uprawnionymi i pośrednikami;
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Or. en

Poprawka 154
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Bez uszczerbku dla wprowadzonych w 
ramach przyszłego aktu prawnego o 
usługach cyfrowych zmian zasad ogólnych 
dotyczących sposobu, w jaki pośrednicy 
internetowi podchodzą do nielegalnych 
treści w internecie dyrektywa 2000/31/WE 
(dyrektywa o handlu elektronicznym) 
powinna zostać poddana przeglądowi lub 
też w prawodawstwie Unii należy 
wprowadzić konkretne przepisy dotyczące 
praw organizatorów wydarzeń sportowych, 
by:

Bez uszczerbku dla wprowadzonych w 
ramach przyszłego aktu prawnego o 
usługach cyfrowych zmian zasad ogólnych 
dotyczących sposobu, w jaki pośrednicy 
internetowi podchodzą do nielegalnych 
treści w internecie, w prawodawstwie Unii 
należy wprowadzić konkretne przepisy 
dotyczące praw organizatorów wydarzeń 
sportowych, by:

Or. en

Poprawka 155
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Bez uszczerbku dla wprowadzonych w 
ramach przyszłego aktu prawnego o 
usługach cyfrowych zmian zasad ogólnych 
dotyczących sposobu, w jaki pośrednicy 
internetowi podchodzą do nielegalnych 
treści w internecie dyrektywa 2000/31/WE 
(dyrektywa o handlu elektronicznym) 
powinna zostać poddana przeglądowi lub 
też w prawodawstwie Unii należy 
wprowadzić konkretne przepisy dotyczące 
praw organizatorów wydarzeń sportowych, 
by:

Bez uszczerbku dla zmian oczekiwanych w 
ramach aktu prawnego o usługach 
cyfrowych, dotyczących ustanowienia 
ogólnych zasad zwalczania nielegalnych 
treści w internecie, dyrektywa 2000/31/WE 
w sprawie niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego w 
ramach rynku wewnętrznego (handel 
elektroniczny), powinna zostać poddana 
przeglądowi w celu uwzględnienia 
konkretnych przepisów dla organizatorów 
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wydarzeń sportowych, by w szczególności:

Or. en

Poprawka 156
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 1

Projekt rezolucji Poprawka

• wyjaśnić pojęcie stwierdzenia 
„podejmuje niezwłocznie działania” 
zapisanego w art. 14 dyrektywy o handlu 
elektronicznym w odniesieniu do 
usługodawcy internetowego, czyli 
wyjaśnić, że „niezwłocznie” oznacza 
„natychmiast po powiadomieniu o 
naruszeniu przez właścicieli praw i nie 
później niż 30 minut po rozpoczęciu 
wydarzenia sportowego”.

• wyjaśnić pojęcie stwierdzenia 
„podejmuje niezwłocznie działania” 
zapisanego w art. 14 dyrektywy o handlu 
elektronicznym w odniesieniu do 
usługodawcy internetowego, czyli 
wyjaśnić, że „niezwłocznie” oznacza, „że 
dostawcy usług społeczeństwa 
informacyjnego mają obowiązek 
natychmiast usunąć bezprawne treści po 
powiadomieniu o naruszeniu przez 
właścicieli praw i nie później niż 30 minut 
po rozpoczęciu wydarzenia sportowego”.

Or. en

Poprawka 157
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 1

Projekt rezolucji Poprawka

• wyjaśnić pojęcie stwierdzenia 
„podejmuje niezwłocznie działania” 
zapisanego w art. 14 dyrektywy o handlu 
elektronicznym w odniesieniu do 
usługodawcy internetowego, czyli 
wyjaśnić, że „niezwłocznie” oznacza 
„natychmiast po powiadomieniu o 
naruszeniu przez właścicieli praw i nie 
później niż 30 minut po rozpoczęciu 

• zdefiniować pojęcie „niezwłocznie” 
zapisane w art. 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
2000/31, czyli wyjaśnić, że „niezwłocznie” 
oznacza podjęcie działań „natychmiast po 
otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu 
od zaufanego podmiotu sygnalizującego i 
nie później niż 30 minut po otrzymaniu 
powiadomienia”;
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wydarzenia sportowego”.

Or. en

Poprawka 158
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 1

Projekt rezolucji Poprawka

• wyjaśnić pojęcie stwierdzenia 
„podejmuje niezwłocznie działania” 
zapisanego w art. 14 dyrektywy o handlu 
elektronicznym w odniesieniu do 
usługodawcy internetowego, czyli 
wyjaśnić, że „niezwłocznie” oznacza 
„natychmiast po powiadomieniu o 
naruszeniu przez właścicieli praw i nie 
później niż 30 minut po rozpoczęciu 
wydarzenia sportowego”.

• wyjaśnić pojęcie stwierdzenia 
„podejmuje niezwłocznie działania” 
zapisanego w art. 14 dyrektywy o handlu 
elektronicznym w odniesieniu do 
usługodawcy internetowego, czyli 
wyjaśnić, że „niezwłocznie” oznacza 
„natychmiast po powiadomieniu o 
naruszeniu przez właścicieli praw i nie 
później niż przed upływem połowy czasu 
trwania danego wydarzenia sportowego”;

Or. en

Poprawka 159
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

• ustanowić wspólny europejski 
standard jakości i niezawodności 
technicznej w odniesieniu do narzędzi 
informatycznych stosowanych przez 
podmioty uprawnione, pośredników i 
innych dostawców usług do celów 
identyfikowania nielegalnej transmisji na 
żywo wydarzeń sportowych na potrzeby 
opracowania systemu certyfikacji 
zaufanych podmiotów sygnalizujących;

Or. en
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Poprawka 160
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

• wprowadzić prawne domniemanie 
rzetelności i wiarygodności powiadomień 
kierowanych przez certyfikowane zaufane 
podmioty sygnalizujące, a co za tym idzie 
– nielegalności trwającej transmisji, której 
dotyczy powiadomienie, i wynikającej z 
tego konieczności niezwłocznego 
zablokowania dostępu do niej lub jej 
usunięcia;

Or. en

Poprawka 161
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

• ustanowić stosowne procedury 
okresowych ocen i przeglądów 
certyfikatów;

Or. en

Poprawka 162
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 2

Projekt rezolucji Poprawka

• umożliwić zastosowanie procedury • umożliwić zastosowanie procedury 
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usunięcia w czasie rzeczywistym 
ukierunkowanej na nielegalne treści 
dotyczące wydarzeń sportowych, przy 
założeniu, że nie ma wątpliwości co do 
tego, kto jest właścicielem praw oraz co do 
faktu, że na transmisję nie wyrażono 
zgody;

usunięcia w czasie rzeczywistym 
ukierunkowanej na nielegalne treści 
dotyczące wydarzeń sportowych, przy 
założeniu, że właściwy organ sądowy 
ustalił, iż nie ma wątpliwości co do tego, 
kto jest właścicielem danych praw oraz co 
do faktu, że na transmisję nie wyrażono 
zgody;

Or. en

Poprawka 163
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 3

Projekt rezolucji Poprawka

• zadbać o to, by podejmowane przez 
pośredników środki były skuteczne, 
uzasadnione, proporcjonalne, adekwatne i 
brały pod uwagę powagę i skalę 
naruszenia; na przykład dopilnować, by 
blokowanie dostępu do nielegalnych treści 
lub ich usunięcie nie wymagało 
blokowania całej platformy oferującej 
usługi, które są legalne, co miałoby 
charakter nieproporcjonalny, chyba że 
udział nielegalnych usług na danym 
serwerze wskazuje na to, że legalne usługi 
są dostępne jedynie incydentalnie;

• zadbać o to, by podejmowane przez 
pośredników środki były skuteczne, 
uzasadnione, proporcjonalne, adekwatne i 
brały pod uwagę powagę i skalę 
naruszenia, jak również powagę ingerencji 
w prawa podstawowe dostawców usług i 
użytkowników internetu, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
zasad dyrektywy o handlu elektronicznym 
i przyszłego aktu prawnego o usługach 
cyfrowych; na przykład dopilnować, by 
blokowanie dostępu do nielegalnych treści 
lub ich usunięcie nie wymagało ogólnego 
nadzorowania treści, blokowania całych 
adresów IP, pod którymi mogą 
funkcjonować różne domeny, lub 
blokowania całej platformy oferującej 
usługi, które są legalne, co miałoby 
charakter nieproporcjonalny, chyba że 
udział nielegalnych usług na danym 
serwerze wskazuje na to, że legalne usługi 
są dostępne jedynie incydentalnie;

Or. en
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Poprawka 164
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 3

Projekt rezolucji Poprawka

• zadbać o to, by podejmowane przez 
pośredników środki były skuteczne, 
uzasadnione, proporcjonalne, adekwatne i 
brały pod uwagę powagę i skalę 
naruszenia; na przykład dopilnować, by 
blokowanie dostępu do nielegalnych treści 
lub ich usunięcie nie wymagało 
blokowania całej platformy oferującej 
usługi, które są legalne, co miałoby 
charakter nieproporcjonalny, chyba że 
udział nielegalnych usług na danym 
serwerze wskazuje na to, że legalne usługi 
są dostępne jedynie incydentalnie;

• zadbać o to, by podejmowane przez 
pośredników środki były skuteczne, 
uzasadnione, proporcjonalne, adekwatne; 
na przykład dopilnować, by blokowanie 
dostępu do nielegalnych treści lub ich 
usunięcie nie wymagało blokowania całej 
platformy oferującej usługi, które są 
legalne;

Or. en

Poprawka 165
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 3

Projekt rezolucji Poprawka

• zadbać o to, by podejmowane przez 
pośredników środki były skuteczne, 
uzasadnione, proporcjonalne, adekwatne i 
brały pod uwagę powagę i skalę 
naruszenia; na przykład dopilnować, by 
blokowanie dostępu do nielegalnych treści 
lub ich usunięcie nie wymagało 
blokowania całej platformy oferującej 
usługi, które są legalne, co miałoby 
charakter nieproporcjonalny, chyba że 
udział nielegalnych usług na danym 
serwerze wskazuje na to, że legalne usługi 
są dostępne jedynie incydentalnie;

• zadbać o to, by podejmowane przez 
pośredników środki były skuteczne, 
uzasadnione, proporcjonalne, adekwatne i 
brały pod uwagę powagę i skalę 
naruszenia; na przykład dopilnować, by 
blokowanie dostępu do nielegalnych treści 
lub ich usunięcie nie wymagało 
blokowania całej platformy oferującej 
usługi, które są legalne, co miałoby 
charakter nieproporcjonalny, chyba że 
udział nielegalnych usług na danym 
serwerze wskazuje na to, że legalne usługi 
są dostępne jedynie incydentalnie; 
dopilnować, aby widz mógł zostać łatwo 
przekierowany do legalnej oferty po 
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wyświetleniu informacji o blokadzie;

Or. fr

Poprawka 166
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 4

Projekt rezolucji Poprawka

• udzielenie wsparcia dla rozwiązań 
pozwalających na egzekwowanie praw, 
takich jak prywatne porozumienia między 
zainteresowanymi podmiotami; w związku 
z tym Komisja powinna przygotowywać 
sprawozdania i oceniać odpowiedniość 
nakładanych na usługodawców 
oferujących transmisje strumieniowe 
obowiązku, by usuwać treści w czasie 
rzeczywistym, oraz skutki takiego 
obowiązku;

• zapewnienie i czynne wspieranie 
rozwiązań pozwalających na 
egzekwowanie praw, takich jak prywatne 
porozumienia między zainteresowanymi 
podmiotami; w związku z tym Komisja 
powinna przygotowywać sprawozdania i 
oceniać odpowiedniość nakładanego na 
usługodawców oferujących transmisje 
strumieniowe obowiązku, by usuwać treści 
w czasie rzeczywistym w celu usuwania 
lub blokowania dostępu do nielegalnych 
transmisji sportowych udostępnianych w 
ramach świadczonych przez nich usług, 
oraz skutki takiego obowiązku;

Or. en

Poprawka 167
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 1 – punktor 4

Projekt rezolucji Poprawka

• udzielenie wsparcia dla rozwiązań 
pozwalających na egzekwowanie praw, 
takich jak prywatne porozumienia między 
zainteresowanymi podmiotami; w związku 
z tym Komisja powinna przygotowywać 
sprawozdania i oceniać odpowiedniość 
nakładanych na usługodawców 
oferujących transmisje strumieniowe 

• udzielenie wsparcia dla rozwiązań 
pozwalających na egzekwowanie praw, 
takich jak prywatne porozumienia między 
zainteresowanymi podmiotami; w związku 
z tym Komisja powinna przygotowywać 
sprawozdania i oceniać odpowiedniość 
nakładanego na dostawców treści 
internetowych obowiązku, by usuwać 
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obowiązku, by usuwać treści w czasie 
rzeczywistym, oraz skutki takiego 
obowiązku;

treści w czasie rzeczywistym, oraz skutki 
takiego obowiązku;

Or. en

Poprawka 168
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 2 – punktor 2

Projekt rezolucji Poprawka

• umożliwić skorzystanie z nakazów 
blokujących, które dotyczą całej transmisji 
na żywo wydarzenia sportowego, ale są 
ograniczone do transmisji na żywo, czyli 
blokują dopuszczającą się naruszenia 
stronę tylko na czas trwania wydarzenia; 
takie nakazy powinny mieć charakter 
tymczasowy;

• umożliwić skorzystanie z nakazów 
blokujących, które dotyczą całej transmisji 
na żywo wydarzenia sportowego, ale są 
ograniczone do transmisji na żywo, czyli 
blokują dopuszczającą się naruszenia 
stronę tylko na czas trwania wydarzenia; 
takie nakazy powinny mieć charakter 
tymczasowy, chyba że naruszenia się 
powtarzają;

Or. en

Poprawka 169
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 2 – punktor 3

Projekt rezolucji Poprawka

• zharmonizowanie przepisów, co w 
odniesieniu do wydarzeń sportowych na 
żywo umożliwi skorzystanie z nakazów, 
które powinny skutkować zablokowaniem 
dostępu nie tylko do dopuszczającej się 
naruszenia strony internetowej, lecz do 
każdej innej strony zawierającej te same 
naruszenia, niezależnie od nazwy domeny 
czy wykorzystywanego adresu IP oraz bez 
potrzeby wydawania nowego nakazu;

skreśla się



PE662.060v01-00 84/88 AM\1220464PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 170
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 2 – punktor 4

Projekt rezolucji Poprawka

• konkretnie rzecz ujmując, usunięcie 
nielegalnych treści powinno następować 
natychmiast po otrzymaniu powiadomienia 
i nie później niż 30 minut po rozpoczęciu 
wydarzenia, przy założeniu, że nie ma 
wątpliwości co do tego, kto jest 
właścicielem praw do treści oraz czy 
właściciel praw udzielił bezpośredniej lub 
pośredniej zgody na publiczne 
udostępnienie treści; należy dobitnie 
wskazać na właścicieli praw, by uniknąć 
usunięcia treści legalnych; w tym celu 
blokowanie dostępu do nielegalnych treści 
lub ich usunięcie nie powinno co do zasady 
wymagać blokowania dostępu do serwera, 
na którym znajdują się legalne usługi i 
treści;

• konkretnie rzecz ujmując, usunięcie 
nielegalnych treści powinno następować 
natychmiast po otrzymaniu powiadomienia 
od właścicieli praw i nie później niż 30 
minut po rozpoczęciu wydarzenia, przy 
założeniu, że nie ma wątpliwości co do 
tego, kto jest właścicielem praw do treści 
oraz czy właściciel praw udzielił 
bezpośredniej lub pośredniej zgody na 
publiczne udostępnienie treści; należy 
dobitnie wskazać na właścicieli praw, by 
uniknąć usunięcia treści legalnych; w tym 
celu blokowanie dostępu do nielegalnych 
treści lub ich usunięcie nie powinno co do 
zasady wymagać blokowania dostępu do 
serwera, na którym znajdują się legalne 
usługi i treści;

Or. en

Poprawka 171
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 2 – punktor 4

Projekt rezolucji Poprawka

• konkretnie rzecz ujmując, usunięcie 
nielegalnych treści powinno następować 
natychmiast po otrzymaniu powiadomienia 
i nie później niż 30 minut po rozpoczęciu 
wydarzenia, przy założeniu, że nie ma 
wątpliwości co do tego, kto jest 
właścicielem praw do treści oraz czy 

• konkretnie rzecz ujmując, usunięcie 
nielegalnych treści powinno następować 
natychmiast po otrzymaniu powiadomienia 
i nie później niż przed upływem połowy 
czasu trwania danego wydarzenia 
sportowego, przy założeniu, że nie ma 
wątpliwości co do tego, kto jest 
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właściciel praw udzielił bezpośredniej lub 
pośredniej zgody na publiczne 
udostępnienie treści; należy dobitnie 
wskazać na właścicieli praw, by uniknąć 
usunięcia treści legalnych; w tym celu 
blokowanie dostępu do nielegalnych treści 
lub ich usunięcie nie powinno co do zasady 
wymagać blokowania dostępu do serwera, 
na którym znajdują się legalne usługi i 
treści;

właścicielem praw do treści oraz czy 
właściciel praw udzielił bezpośredniej lub 
pośredniej zgody na publiczne 
udostępnienie treści; właściciele praw 
powinni także odpowiadać za 
zapobieganie usuwaniu treści legalnych; 
w tym celu blokowanie dostępu do 
nielegalnych treści lub ich usunięcie nie 
powinno co do zasady wymagać 
blokowania dostępu do serwera, na którym 
znajdują się legalne usługi i treści;

Or. en

Poprawka 172
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 2 – punktor 4

Projekt rezolucji Poprawka

• konkretnie rzecz ujmując, usunięcie 
nielegalnych treści powinno następować 
natychmiast po otrzymaniu powiadomienia 
i nie później niż 30 minut po rozpoczęciu 
wydarzenia, przy założeniu, że nie ma 
wątpliwości co do tego, kto jest 
właścicielem praw do treści oraz czy 
właściciel praw udzielił bezpośredniej lub 
pośredniej zgody na publiczne 
udostępnienie treści; należy dobitnie 
wskazać na właścicieli praw, by uniknąć 
usunięcia treści legalnych; w tym celu 
blokowanie dostępu do nielegalnych treści 
lub ich usunięcie nie powinno co do zasady 
wymagać blokowania dostępu do serwera, 
na którym znajdują się legalne usługi i 
treści;

• konkretnie rzecz ujmując, usunięcie 
nielegalnych transmisji na żywo wydarzeń 
sportowych powinno następować 
natychmiast po otrzymaniu powiadomienia 
i nie później niż 30 minut po otrzymaniu 
powiadomienia, przy założeniu, że o 
nielegalnej transmisji powiadomił zaufany 
podmiot sygnalizujący lub w razie 
jednoznacznego ustalenia właściciela 
praw; należy przewidzieć zachęty dla 
właścicieli praw, by uniknąć usunięcia 
legalnych transmisji; w tym celu 
blokowanie dostępu do nielegalnych 
transmisji lub ich usunięcie nie powinno 
wymagać blokowania dostępu do serwera, 
na którym znajdują się legalne usługi i 
treści;

Or. en

Poprawka 173
Daniel Buda
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Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 2 – punktor 5

Projekt rezolucji Poprawka

• wzmocnić współpracę między 
władzami państw członkowskich, w tym 
przez wymianę danych i najlepszych 
sposobów postępowania oraz utworzenie 
sieci organów krajowych; Komisja winna 
ocenić wartość dodaną wyznaczenia 
niezależnego organu administracyjnego w 
każdym państwie członkowskim, który 
odgrywałby rolę w systemie egzekwowania 
prawa, w szczególności w przypadku 
natychmiastowego egzekwowania, czyli 
tak jak w przypadku internetowego 
piractwa treści wydarzeń sportowych na 
żywo;

• wzmocnić współpracę między 
władzami państw członkowskich, w tym 
przez wymianę danych i najlepszych 
sposobów postępowania oraz utworzenie 
sieci organów krajowych, która 
odgrywałaby rolę w systemie 
egzekwowania prawa, w szczególności w 
przypadku szybkiego zastosowania, czyli 
tak jak w przypadku internetowego 
hakowania treści wydarzeń sportowych na 
żywo;

Or. ro

Poprawka 174
Geoffroy Didier, Axel Voss, Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Andrzej Halicki, 
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 2 – punktor 5

Projekt rezolucji Poprawka

• wzmocnić współpracę między 
władzami państw członkowskich, w tym 
przez wymianę danych i najlepszych 
sposobów postępowania oraz utworzenie 
sieci organów krajowych; Komisja winna 
ocenić wartość dodaną wyznaczenia 
niezależnego organu administracyjnego w 
każdym państwie członkowskim, który 
odgrywałby rolę w systemie 
egzekwowania prawa, w szczególności w 
przypadku natychmiastowego 
egzekwowania, czyli tak jak w przypadku 
internetowego piractwa treści wydarzeń 
sportowych na żywo;

• wzmocnić współpracę między 
władzami państw członkowskich, w tym 
przez wymianę danych i najlepszych 
sposobów postępowania oraz utworzenie 
aktywnej i aktualizowanej sieci organów 
krajowych; Komisja winna ocenić wartość 
dodaną wyznaczenia niezależnego organu 
administracyjnego w każdym państwie 
członkowskim, który odgrywałby rolę w 
systemie egzekwowania prawa, w 
szczególności w przypadku 
natychmiastowego egzekwowania, czyli 
tak jak w przypadku internetowego 
piractwa treści wydarzeń sportowych na 
żywo;
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Or. en

Poprawka 175
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 2 – punktor 5

Projekt rezolucji Poprawka

• wzmocnić współpracę między 
władzami państw członkowskich, w tym 
przez wymianę danych i najlepszych 
sposobów postępowania oraz utworzenie 
sieci organów krajowych; Komisja winna 
ocenić wartość dodaną wyznaczenia 
niezależnego organu administracyjnego w 
każdym państwie członkowskim, który 
odgrywałby rolę w systemie 
egzekwowania prawa, w szczególności w 
przypadku natychmiastowego 
egzekwowania, czyli tak jak w przypadku 
internetowego piractwa treści wydarzeń 
sportowych na żywo;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
   

Or. en

Poprawka 176
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik – część B – akapit 2 – punktor 6

Projekt rezolucji Poprawka

• poprawić współpracę między 
pośrednikami i uprawnionymi, w tym 
przez promowania zawierania protokołów 
ustaleń, które mogłyby ustanawiać 
konkretne procedury powiadamiania i 
działania;

• zacieśnić współpracę między 
pośrednikami i uprawnionymi, w tym 
przez promowania zawierania protokołów 
ustaleń, które mogłyby ustanawiać 
konkretne procedury powiadamiania i 
działania;

Or. en
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