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Ku reformie dyrektywy UE w sprawie praw
autorskich
Parlament Europejski od dawna postuluje modernizację ram prawnych dotyczących prawa
autorskiego. Oczekuje się, że pod koniec 2015 r. Komisja przedstawi wniosek dotyczący zmiany
przepisów UE w tej dziedzinie. W dniu 16 czerwca 2015 r. Komisja Prawna przyjęła sprawozdanie z
własnej inicjatywy dotyczące wdrożenia jednego z głównych aktów prawnych regulujących prawo
autorskie w UE – dyrektywy w sprawie praw autorskich z 2001 r.

Obowiązujące przepisy UE dotyczące prawa autorskiego
Dyrektywa w sprawie praw autorskich z 2001 r. stanowi jeden z głównych aktów regulujących tę dziedzinę
w UE. Prawa autorskie i pokrewne to wyłączne prawa własności intelektualnej, chroniące – z wyjątkiem
określonych przypadków – oryginalny utwór autora lub twórcy (np. książkę, film, oprogramowanie) oraz
interesy innych podmiotów, takich jak wydawcy i nadawcy, które przyczyniają się do udostępnienia utworów
odbiorcom. Wspomnianą dyrektywę wprowadzono, aby dostosować przepisy w zakresie prawa autorskiego
do rozwoju technologicznego, zwłaszcza do pojawienia się środowiska cyfrowego, a także zharmonizować
niektóre aspekty prawodawstwa w tej dziedzinie w ramach rynku wewnętrznego. Postawiono jednak
pytanie, czy takie przepisy pozostają odpowiednie w obecnej sytuacji, charakteryzującej się rosnącym
znaczeniem internetu. Parlament, którego Komisja Prawna (JURI) utworzyła grupę roboczą ds. reformy praw
własności intelektualnej i prawa autorskiego, już wcześniej wzywał do dokonania przeglądu przepisów UE
dotyczących prawa autorskiego w kilku rezolucjach, w tym w rezolucji w sprawie internetowej dystrybucji
utworów audiowizualnych (2012 r.) i w rezolucji w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
(2014 r.). Celem sprawozdania z własnej inicjatywy (INI) (sprawozdawczyni: Julia Reda, Verts/ALE, Niemcy)
jest ukierunkowanie debaty nad przeglądem dyrektywy w sprawie praw autorskich z 2001 r. przed
oczekiwanym wkrótce wnioskiem dotyczącym reformy prawa autorskiego w UE.

Oczekiwany wniosek dotyczący reformy
Po przeprowadzeniu szeregu konsultacji oraz opublikowaniu komunikatów i zielonych ksiąg Komisja
Europejska stwierdziła, że ramy prawne UE dotyczące prawa autorskiego wymagają modernizacji.
W konsultacjach społecznych z 2014 r. odnoszących się do przeglądu przepisów UE zainteresowane
podmioty poruszyły pewne kwestie związane m.in. z transgranicznym dostępem do usług w zakresie
udostępniania treści on-line, w tym z blokowaniem geograficznym, z różnicami pod względem określania
wyjątków i ograniczeń dotyczących ochrony praw autorskich (np. do celów badawczych i edukacyjnych),
a także z wyzwaniami takimi jak egzekwowanie praw autorskich i odpowiednie wynagradzanie autorów
w środowisku cyfrowym. Na tej podstawie Komisja określiła szereg działań w dziedzinie prawa autorskiego,
stanowiących część jej strategii mającej na celu urzeczywistnienie w pełni funkcjonującego jednolitego rynku
cyfrowego, w szczególności modernizacji prawa autorskiego w UE.

Sprawozdanie J. Redy
W dniu 16 czerwca 2015 r. komisja JURI przyjęła sprawozdanie w sprawie reformy prawa autorskiego, po
konsultacji z Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Komisją Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii (ITRE). W sprawozdaniu tym wezwano Komisję do przedstawienia ambitnego wniosku w
sprawie reformy. Sprawozdanie zyskało szerokie poparcie po długotrwałych negocjacjach mających na celu
wypracowanie kompromisu w odniesieniu do szeregu spornych kwestii. Największe kontrowersje wywołała
kwestia ewentualnej zmiany zasady terytorialności praw autorskich (zgodnie z którą są one nabywane

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32001L0029
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201003/20100329ATT71487/20100329ATT71487EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20141216IPR02126/html/Legal-Affairs-New-working-group-on-IPR-and-copyright-reform
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20141216IPR02126/html/Legal-Affairs-New-working-group-on-IPR-and-copyright-reform
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0324+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0324+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2015-0220
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/536333/IPOL-IMPT_NT(2014)536333_EN.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2256(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-549.108+02+NOT+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-549.303+03+NOT+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150615IPR66497%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=IPOL-JURI_NT(2010)419621
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 2/7/2015
PE 564.364 2

i egzekwowane w poszczególnych krajach). Kontrowersyjny okazał się też zakres ewentualnego rozszerzenia
przepisów regulujących wyjątki i ograniczenia dotyczące ochrony praw autorskich na środowisko
internetowe oraz ewentualnej dalszej harmonizacji tych przepisów. W sprawozdaniu zwrócono się m.in. do
Komisji o przeanalizowanie wpływu wprowadzenia jednolitego europejskiego tytułu uprawniającego do
korzystania z praw autorskich, rozszerzenie pewnych wyjątków od ochrony praw autorskich (zwłaszcza na
instytucje działające w interesie publicznym, takie jak biblioteki, a także do celów badawczych
i edukacyjnych) oraz staranne rozważenie możliwości nadania niektórym wyjątkom charakteru
obowiązkowego. W sprawozdaniu zaapelowano też do Komisji o poprawienie transgranicznego dostępu do
usług i treści chronionych prawem autorskim z myślą o konsumentach oraz w interesie różnorodności
kulturowej.
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