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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0193/2019, którą złożył Jamison Young (Czechy), w sprawie 
warunków umowy stosowanych przez niekomercyjne podmioty zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że wszystkie podmioty zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi oferują obecnie artystom jedynie warunki umowy na wyłączność i w związku z 
tym zaleca przyjęcie prawodawstwa UE znoszącego takie obowiązkowe ustalenia, podobnie 
jak w Stanach Zjednoczonych. Składający petycję twierdzi, że zaowocuje to obniżeniem opłat 
licencyjnych, i wskazuje, że obecnie opłaty te są takie same w odniesieniu do wszystkich 
nowych treści, bez względu na to, czy mają one niewielkie znaczenie gospodarcze, czy też są 
podawane do ogólnej wiadomości i publikowane.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 12 czerwca 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2019 r.

W Unii Europejskiej ramy prawne dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi określono w dyrektywie 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących 
praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym1. Jest to bardzo 
ważny akt prawny mający na celu poprawę funkcjonowania organizacji zbiorowego 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 84 z 
20.3.2014, s. 72–98.
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zarządzania prawami autorskimi w całej UE. 

Dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie przewiduje przepisów 
nakładających na podmioty uprawnione obowiązek zawierania umów na wyłączność z 
organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Pozwala ona jednak tym 
podmiotom na przypisanie wybranej części – ale nie wszystkich – swoich praw organizacji 
zbiorowego zarządzania, ale także tylko niektórych kategorii praw lub rodzajów utworów na 
wybranych przez siebie terytoriach (zob. art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi). Oznacza to, że umowy mogą mieć także charakter 
niewyłączny. Dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi przewiduje 
również szerokie uprawnienia podmiotów uprawnionych do wypowiedzenia lub wycofania 
niektórych praw z organizacji zbiorowego zarządzania. W dyrektywie tej opowiedziano się za 
zrównoważonym podejściem i podkreślono, jak „ważne jest aby prawa i kategorie praw były 
określane w sposób pozwalający na utrzymanie równowagi pomiędzy swobodą 
rozporządzania przez podmioty uprawnione swoimi utworami i innymi przedmiotami 
objętymi ochroną a zdolnością organizacji do efektywnego zarządzania prawami, z 
uwzględnieniem w szczególności kategorii praw zarządzanych przez organizację i sektora 
kreatywnego, w którym działa organizacja” (motyw 19).

W kwestii postulatu składającego petycję, by zmusić organizacje zbiorowego zarządzania do 
zawierania niewyłącznych umów z ich członkami/artystami, kiedy w dyrektywie w sprawie 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie zajęto stanowiska w tej konkretnej sprawie – 
jeżeli w danym państwie członkowskim organizacje zbiorowego zarządzania domagają się 
takich umów, należałoby rozważyć, czy wdrożenie przez to państwo członkowskie dyrektywy 
w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi utrudnia lub uniemożliwia wybór 
podmiotu uprawnionego przewidzianego w dyrektywie.

Jeżeli chodzi o obawy zgłoszone przez składającego petycję, zgodnie z którymi za treści, 
które nie mają znaczenia gospodarczego, trzeba płacić tyle samo, co za treści stanowiące 
własność głównych wytwórni fonograficznych, należy zauważyć, że istotą zbiorowego 
zarządzania prawami jest zarządzanie prawami przynoszące zbiorową korzyść wszystkim 
podmiotom uprawnionym. 

Podsumowanie

Składający petycję uważa, że organizacje zbiorowego zarządzania w UE powinny 
proponować niewyłączny mandat pozwalający swoim członkom na zawieranie równoległych 
umów licencyjnych. Ubolewa on głównie nad faktem, że w ramach wyłącznego mandatu 
organizacje zbiorowego zarządzania pobierają takie same stawki za wszystkie treści, 
podwyższając koszty ponoszone przez konsumentów i stwarzając problemy mniejszym 
wydawcom, producentom, artystom i twórcom, którzy chcą wejść na, jak to określa, 
„przesadnie drogi rynek”. 

W dyrektywie w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi przewidziano szereg 
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zabezpieczeń mających na celu zapewnienie równowagi między swobodą korzystania z 
utworów/przedmiotów przez podmioty uprawnione a zdolnością organizacji zbiorowego 
zarządzania do skutecznego zarządzania prawami. Dyrektywa nie zawiera przepisów, które 
mogłyby wykluczać przyznanie niewyłącznego mandatu, i umożliwia ona podmiotom 
uprawnionym zarządzanie ich prawami indywidualnie, również w przypadku zastosowań 
niekomercyjnych, oraz wycofanie upoważnienia do zarządzania prawami, kategoriami praw 
lub rodzajami utworów bądź innymi przedmiotami prawa autorskiego udzielonego 
organizacji zbiorowego zarządzania, którą dobrowolnie wybrały (art. 5). Oznacza to, że 
dyrektywa ta zapewnia twórcom, artystom i wydawcom swobodę decydowania o tym, które 
prawa powierzą organizacji zbiorowego zarządzania a którymi prawami będą zarządzać same. 
Ponadto zasada niedyskryminacji, którą muszą stosować organizacje zbiorowego zarządzania 
wobec swoich członków w odniesieniu do podziału dochodów, a także w odniesieniu do 
użytkowników komercyjnych, jeżeli chodzi o warunki udzielania licencji na ich repertuar 
(identyczne taryfy niezależnie od utworu), jest korzystna zarówno dla użytkowników, jak i 
podmiotów praw. Zapewnia ona solidarność między podmiotami uprawnionymi oraz oferuje 
możliwości handlowe mniejszym i nowym podmiotom.

W związku z tym, ponieważ kwestie poruszone przez składającego petycję zostały ocenione i 
omówione w ramach dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, 
Komisja nie widzi potrzeby wprowadzenia nowego prawodawstwa w tej dziedzinie, co 
sugerował składający petycję. 

Komisja będzie jednak nadal oceniać tę kwestię w ramach obowiązku sprawozdawczego 
dotyczącego stosowania dyrektywy, który ma zostać zrealizowany do kwietnia 2021 r.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 11 listopada 2019 r.

W dodatkowych informacjach przedstawionych przez składającego petycję jest odniesienie do 
pewnych praktyk stosowanych w Australii i Stanach Zjednoczonych. Komisja zwraca jednak 
uwagę, że ramy prawne oraz otoczenie rynkowe w tych krajach są inne niż w Europie. Jedną 
znaczącą różnicą jest to, że w Stanach Zjednoczonych istnieje mniej organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi niż w Europie, a ich działalność regulują w większości 
przepisy antymonopolowe.


