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Jakie niesie korzyści dla twórców ?
Tantiemy za eksploatację internetową
Artykuł 18 ma stanowić gwarancję otrzymania przez twórców 
proporcjonalnego wynagrodzenia za korzystanie z ich filmów w internecie. 
Daje podstawę do dochodzenia tantiem przez organizacje zbiorowego 
zarządzania od platform streamingowych i serwisów VoD. W praktyce 
wynagrodzenie to powinno być uzależnione od przychodów właściciela 
platformy i uwzględniać skalę komercyjnego korzystania z filmów.

Większa równowaga między twórcami a serwisami internetowymi
Artykuł 17 nakazuje platformom internetowym (np. YouTube) nabywać 
licencje na treści udostępniane przez użytkowników tych serwisów. 
Licencje będą mogły być uzyskiwane albo bezpośrednio od producentów 
tych treści albo od organizacji zbiorowego zarządzania (np. ZAPA). 
Uprawniony otrzyma w ramach tej licencji odpowiednie wynagrodzenie 
umowne. Faktycznym skutkiem art. 17 jest zatem ograniczenie zysków 
platform, które będą musiały podzielić się nimi z twórcami.

Jeżeli serwisy nie zawrą odpowiednich umów, to ich obowiązkiem 
będzie zapobieganie umieszczaniu treści naruszających prawa autorskie. 
Dodatkowo, po otrzymaniu uzasadnionego zastrzeżenia, że istnieją treści, 
które takie prawa naruszają, będą musieli zablokować do nich dostęp.

Czy użytkownicy będą ponosić surowszą 
odpowiedzialność za udostępnianie treści na 
YouTubie?
Nie. Przepisy dyrektywy są korzystne dla użytkowników, bo zwalniają ich z 
odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przy umieszczaniu treści 
na platformach. Odpowiedzialność ta przechodzi na właściciela serwisu, a 
nie osobę, która w tym serwisie umieszcza treści.

Czy internetowi grozi cenzura?
Nie. Dyrektywa nie zmienia nic w sytuacji użytkownika internetu, który 
– w ramach przepisów o dozwolonym użytku publicznym – w dalszym 
ciągu będzie uprawniony do tzw. linkowania, cytowania określonych treści, 
wymieniania się informacjami oraz utworami.

Czy zabronione będzie cytowanie fragmentów 
utworów? 
Nie. Użytkownicy internetu nadal będą mogli zamieszczać utwory, jeżeli 
robią to w ramach: cytowania, krytyki, wyrażenia swojej opinii, stworzenia 
karykatury, parodii lub pastiszu. Tutaj nie jest potrzeba żadna licencja. 
Dzięki temu postanowieniu użytkownik może być pewien, że tworzenie  
i dzielenie się memami, GIF-ami itp. będzie w każdym kraju UE dozwolone. 

Czy obowiązek monitorowania treści zahamuje 
rozwój małych firm/ start-upów?
Nie. Nakaz monitorowania treści pod kątem ewentualnego naruszenia 
praw autorskich nałożone dotyczy jedynie wielkich platform internetowych. 
Dyrektywa nie wymaga, by mały serwis stosował skomplikowane  
i kosztowne narzędzia monitorowania. Artykułu 17 nie stosuje się do: 
encyklopedii online, archiwów edukacyjnych i naukowych, tzw. usług w 
chmurze dla indywidualnych użytkowników oraz platform jakich jak np. 
eBay czy Amazon. 

Nowo powstałe firmy, których obrót jest mniejszy niż 10 mln euro, przez 3 
lata zobowiązane są jedynie do usuwania treści, co do których otrzymają 
wiarygodną wiadomość od posiadacza praw. 
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