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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek zmierza do poprawy socjalnej sytuacji artystów wykonawców, a w szczególności 
muzyków sesyjnych, uwzględniając fakt, że artyści wykonawcy coraz częściej żyją dłużej niż 
istniejący 50-letni okres ochrony ich wykonań.

Produkcja fonogramów na dużą skalę rozpoczęła się w latach 50-tych ubiegłego stulecia. 
Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania, na przestrzeni kolejnych 10 lat wzrastająca liczba 
wykonań artystycznych zarejestrowanych i udostępnionych w latach 1957-1967 straci prawo 
do ochrony. W momencie utraty prawa do ochrony wykonania utrwalonego na fonogramie 
około 7 000 artystów wykonawców w każdym z dużych państw członkowskich i 
odpowiednio mniejsza liczba wykonawców w mniejszych państwach członkowskich utraci 
wszystkie dochody uzyskiwane z tytułu umownych opłat licencyjnych i prawa do 
wynagrodzenia za nadawanie i publiczne udostępnianie ich wykonań artystycznych w barach 
i dyskotekach. 

Dotyczy to uznanych artystów wykonawców (tych, którzy otrzymują umowne opłaty 
licencyjne), ale w szczególności tysięcy anonimowych muzyków sesyjnych (tych, którzy nie 
otrzymują opłat licencyjnych i mają prawo jedynie do prawa do wynagrodzenia), którzy brali 
udział w nagraniach fonogramów w późnych latach pięćdziesiątych i latach sześćdziesiątych i 
powierzyli swoje wyłączne prawa producentom fonogramów za jednorazową opłatą 
(„wykupienie”). Ich „jednorazowe godziwe wynagrodzenie” za nadawanie i publiczne 
udostępnianie, które nie jest nigdy powierzane producentowi fonogramu, wygasłoby. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera wniosek Komisji; przewiduje on większe 
korzyści dla wykonawców i producentów fonograficznych, a w szczególności klauzule 
odnoszące się do 20% płatności oraz klauzula „wykorzystuj albo strać” gwarantują, że 
wykonawcy, a muzycy sesyjni w szczególności, odniosą znaczne korzyści z wydłużenia 
okresu ochrony, a ich prawa są należycie chronione.

Sprawozdawca uważa, że limit 2 mln euro dla producentów nie jest konieczny, ponieważ 
może uniemożliwić niektórym wykonawcom uzyskiwanie potrzebnych im dochodów, zaleca 
zatem jego usunięcie. Podobnie propozycja pozbawienia wykonawców praw powinna być 
usunięta, ponieważ mogłaby sprawić, że artyści i wykonawcy ponosiliby finansowe szkody.

Sprawozdawca popiera wykorzystanie dochodów netto dla 20% płatności, co gwarantuje, że 
producenci mogą odliczyć rozsądne koszty bezpośrednio związane z administracją 
przedłużenia okresu ochrony fonogramu. Należy dopilnować, by tylko te bezpośrednio 
związane koszty mogły zostać odliczone, w celu zapewnienia uczciwego i stałego 
wynagrodzenia dla wykonawców.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Nowe technologie oferują możliwość 
cyfrowego rozpowszechniania fonogramu 
za pośrednictwem legalnych usług on-
line. Dotyczy to również fonogramów z 
poprzednich lat, co stwarza szansę 
sprzedania mniej popularnych 
fonogramów, które przyniosą dochody 
starszym i mniej popularnym artystom.    

Uzasadnienie
Rozszerzenie okresu ochrony praw pokrewnych zwiększy motywację wytwórni muzycznych do 
cyfrowego zapisu katalogów. Internetowe usługi rozpowszechniania stworzą tym samym nowe 
perspektywy dla wielu nagrań, tworząc jednocześnie nowe źródła dochodu dla artystów. 
Ponadto zapisanie w formie cyfrowej wcześniejszych fonogramów będzie źródłem dochodu 
dla starszych lub mniej popularnych artystów, którzy skorzystają z tzw. „sprzedaży typu 
longtail”.  

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

   (5b) Parlament Europejski zwraca się do 
Komisji o wszczęcie procedury 
przeprowadzenia oceny wpływu podobnej 
do tej przeprowadzonej w odniesieniu do 
sektora muzycznego w celu rozważenia, 
czy istnieje potrzeba wydłużenia okresu 
ochrony obowiązującego obecnie w 
sektorze audiowizualnym (artyści 
wykonawcy, producenci i nadawcy).
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Uzasadnienie

Należy ogólnie uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i sprawić, by znalazł 
on odzwierciedlenie w tej dyrektywie. Ponieważ Komisja nie przeprowadziła jednak oceny 
wpływu konsekwencji ewentualnego wydłużenia okresu ochrony artystów wykonawców w 
innych sektorach, wydłużenie takie nie ma sensu na obecnym etapie. Komisja posiada tym 
samym mandat do przeprowadzenia oceny wpływu sektora audiowizualnego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Pierwszy z towarzyszących środków 
przejściowych nie powinien nakładać 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych na małych i średnich 
producentów fonogramów. Dlatego też 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyłączenia określonych 
producentów fonogramów, którzy są 
uznani za małe i średnie przedsiębiorstwa 
na podstawie rocznych przychodów 
uzyskiwanych z handlowego 
wykorzystania fonogramów.

skreślony

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że towarzyszący środek przejściowy (20%) będzie obliczany w oparciu o 
przychody netto, MŚP nie poniosą nieproporcjonalnych kosztów; dlatego aby 
zagwarantować, że wszyscy wykonawcy mogą korzystać z takich samych funduszy 
uzasadnione jest objęcie ich tym środkiem.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Recital 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Środki te powinny być przeznaczone 
tylko dla artystów wykonawców, których 
wykonania są utrwalone na fonogramie i 
którzy przenieśli swoje prawa na 
producenta fonogramu w zamian za 
jednorazową płatność. Odłożone w ten 
sposób środki powinny być przekazywane 

(13) Środki te powinny być przeznaczone 
tylko dla artystów wykonawców, których 
wykonania są utrwalone na fonogramie i 
którzy przenieśli swoje prawa na 
producenta fonogramu w zamian za 
jednorazową płatność. Odłożone w ten 
sposób środki powinny być przekazywane 
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indywidualnie mało znanym wykonawcom 
co najmniej raz na rok. Państwa 
członkowskie mogą nałożyć wymóg, aby 
dystrybucja tych środków została 
powierzona organizacjom zbiorowego
zarządzania reprezentującym 
wykonawców. Jeżeli dystrybucja tych 
środków jest powierzona organizacjom 
zbiorowego zarządzania, można stosować 
krajowe przepisy dotyczące przychodów 
niepodlegających wypłacie.

indywidualnie mało znanym wykonawcom 
co najmniej raz na rok. Państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
dystrybucja tych środków została 
powierzona organizacjom zbiorowego 
zarządzania reprezentującym 
wykonawców. Można stosować krajowe 
przepisy dotyczące przychodów 
niepodlegających wypłacie. Zgodnie z 
zasadami zawartymi w Powszechnej 
Deklaracji UNESCO o Różnorodności 
Kulturowej organizacje zbiorowego 
zarządzania mają do odegrania główną 
rolę w kwestii zachowania różnorodności 
kulturowej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Drugi towarzyszący środek 
przejściowy powinien polegać na powrocie 
praw do utrwalonego fonogramu do 
wykonawcy, jeżeli producent fonogramu 
nie oferuje do sprzedaży wystarczającej 
ilości egzemplarzy fonogramu, który w 
przypadku braku wydłużenia czasu 
ochrony byłby powszechnie dostępny 
publicznie, albo nie udostępnia fonogramu 
publicznie. W konsekwencji prawa 
producenta fonogramu do fonogramu 
powinny wygasnąć w celu uniknięcia 
sytuacji, w której prawa te istniałyby 
wspólnie z prawami wykonawcy do 
utrwalenia wykonania, kiedy te ostatnie 
prawa nie są już przeniesione albo 
powierzone producentowi fonogramu.

(15) Drugi towarzyszący środek 
przejściowy powinien polegać na tym, że
jeżeli producent fonogramu nie oferuje już
do sprzedaży wystarczającej ilości 
egzemplarzy przynajmniej jednej wersji
fonogramu, który w przypadku braku 
wydłużenia czasu ochrony byłby 
powszechnie dostępny publicznie, albo nie 
udostępnia już przynajmniej jednej wersji
fonogramu publicznie, wykonawca może 
zwrócić się do niego o uczynienie tego, a 
jeżeli producent tego nie zrobi w 
rozsądnym czasie, wykonawca może 
zakończyć umowę o powierzenie prawa do 
utrwalenia tego wykonania.

Uzasadnienie

Rozsądne jest publiczne udostępnienie przez producentów fonogramu jednej wersji danego 
fonogramu w wystarczającej ilości.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ten środek towarzyszący powinien 
także zapewnić, że fonogram nie podlega 
już dłużej ochronie, jeżeli nie jest dostępny 
publicznie po określonym okresie czasu 
następującym po wydłużeniu czasu 
ochrony, ponieważ posiadacze praw go nie 
wykorzystują albo ponieważ producent 
fonogramu albo wykonawcy nie mogą być 
znalezieni albo zidentyfikowani. Jeżeli, po 
powrocie prawa, artysta wykonawca miał 
do dyspozycji wystarczającą ilość czasu na 
publiczne udostępnienie fonogramu, który 
w przypadku niewydłużenia czasu 
ochrony nie byłby już chroniony, i 
fonogram ten nie został udostępniony 
publicznie, wówczas prawa do fonogramu 
i do jego utrwalenia powinny wygasnąć.

(16) Ten środek towarzyszący powinien 
także zapewnić, że fonogram nie podlega 
już dłużej ochronie, jeżeli nie jest dostępny 
publicznie po określonym okresie czasu 
następującym po wydłużeniu czasu 
ochrony, ponieważ posiadacze praw go nie 
wykorzystują albo ponieważ producent 
fonogramu albo wykonawcy nie mogą być 
znalezieni albo zidentyfikowani.

Uzasadnienie

Klauzula „wykorzystuj albo strać” ma na celu ochronę praw wykonawców oraz 
zagwarantowanie, że producenci fonograficzni nie mogą niesłusznie ograniczać tych praw. 
Punkt 15 preambuły to gwarantuje, a dalsze środki przewidziane w punkcie 16 preambuły nie 
przewidują dalszych korzyści dla wykonawcy, a w wielu przypadkach doprowadzą do 
poniesienia przez wykonawcę strat.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  (17a) Częścią towarzyszących środków 
przejściowych jest obowiązkowe zbiorowe 
wypełnianie praw artystów wykonawców i 
producentów fonogramów w zakresie 
usług na żądanie przez nadawców ich 
wykonań radiowych i telewizyjnych, 
których nieodłącznym elementem jest 
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muzyka z publikowanych zgodnie z 
prawem fonogramów. Taki system 
zbiorowego zarządzania dopełnia system 
wynagrodzeń za nadawanie 
opublikowanych zgodnie z prawem 
fonogramów na mocy art. 8 ust. 2 
dyrektywy 2006/115/WE oraz 
zagwarantuje, że podczas całego okresu 
ochrony programów publikowanych 
zgodnie z prawem właściwi artyści 
wykonawcy i producenci otrzymują 
sprawiedliwy udział wynagrodzenia za 
wykorzystywanie na żądanie nadawanych 
produkcji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  (19a) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by wnioskowi wydłużającemu 
okres ochrony praw artystów 
wykonawców towarzyszyły chroniące 
artystów wykonawców przepisy prawne w 
postaci sprawiedliwych warunków 
umownych przeniesienia lub powierzenia.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby harmonizowania na szczeblu UE warunków umownych przeniesieniu lub 
powierzenia. Należy jednak zwrócić uwagę państw członkowskich na fakt, że zazwyczaj 
wykonawcy sesyjni nie mają rzeczywistej siły negocjacyjnej, w związku z czym warunki takich 
umów są zwykle korzystne dla jednej ze stron.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10a – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że producent fonogramu, którego 
całkowite roczne przychody w roku 
poprzedzającym rok, za który wyżej 
wymienione wynagrodzenie jest 
wypłacane, nie przekraczają minimalnego 
progu 2 mln EUR, nie jest zobowiązany 
do przeznaczania co najmniej 20 procent 
przychodów uzyskanych w roku 
poprzedzającym rok, za który wyżej 
wymienione wynagrodzenie jest 
wypłacane, ze zwielokrotniania, 
rozpowszechniania i udostępniania tych 
fonogramów, w odniesieniu do których na 
podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed 
zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// 
insert: Nr. of this amending directive]/WE 
artysta wykonawca i producent 
fonogramu nie byliby już chronieni w 
dniu 31 grudnia tego roku.

skreślony

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że towarzyszący środek przejściowy (20%) będzie obliczany w oparciu o 
przychody netto, MŚP nie poniosą nieproporcjonalnych kosztów; dlatego aby 
zagwarantować, że wszyscy wykonawcy mogą korzystać z takich samych funduszy 
uzasadnione jest objęcie ich tym środkiem.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić, czy 
i w jakim zakresie można wprowadzić 
obowiązek zarządzania przez organizacje 
zbiorowego zarządzania prawem do 
uzyskania corocznego dodatkowego 

5. Państwa członkowskie zapewniają, by
prawem do uzyskania corocznego 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, zarządzały organizacje 
zbiorowego zarządzania.
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wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

Uzasadnienie

Zasadniczą sprawą jest rozprowadzanie przez organizacje zbiorowego zarządzania w jak 
najbardziej precyzyjny i dostosowany do każdego przypadku sposób wynagrodzeń zebranych 
na poczet wykonawców.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10a – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  5a. Organizacje zbiorowego zarządzania 
rozdzielają wynagrodzenia w oparciu o 
konkretną sytuację i z uwzględnieniem 
wykorzystania wykonań każdego z 
wykonawców.

Uzasadnienie

Zasadniczą sprawą jest rozprowadzanie przez organizacje zbiorowego zarządzania w jak 
najbardziej precyzyjny i dostosowany do każdego przypadku sposób wynagrodzeń zebranych 
na poczet wykonawców.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10a – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W odniesieniu do administrowania 
prawami dotyczącymi usług na żądanie 
przez nadawców ich wykonań radiowych i 
telewizyjnych zawierających muzykę z 
publikowanych zgodnie z prawem 
fonogramów, państwa członkowskie 
gwarantują, że prawa wykonawców i 
producentów fonogramu do przyznania 
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lub odmówienia zgody na takie 
wykorzystanie można egzekwować 
wyłącznie za pośrednictwem organizacji 
zbiorowego zarządzania ustanowionych w 
celu zbierania i rozdzielania wynagrodzeń 
za nadawanie takich fonogramów.

Uzasadnienie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie 
art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany 
wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: 
Nr. of this amending directive]/WE
artyście wykonawcy i producentowi 
fonogramu nie przysługiwałaby już 
ochrona w odniesieniu do, odpowiednio,
utrwalenia wykonania i fonogramu, 
producent fonogramu przestaje oferować
na sprzedaż wystarczającą ilość
egzemplarzy fonogramu albo nie 
udostępnia ich publicznie drogą 
przewodową lub bezprzewodową w taki 
sposób, że członkowie społeczeństwa mają 
do nich dostęp w indywidualnie wybranym 
przez nich miejscu i czasie, artysta 
wykonawca może rozwiązać umowę o
przeniesienie lub powierzenie. Jeżeli 
fonogram zawiera utrwalenie wykonań 
kilku artystów wykonawców, mogą oni 
rozwiązać ich umowy o przeniesienie lub 

6. Jeżeli po dacie, w której na podstawie 
art. 3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany 
wprowadzonej przez dyrektywę [// dodać: 
nr tej dyrektywy zmieniającej]/WE artyście 
wykonawcy i producentowi fonogramu nie 
przysługiwałaby już ochrona w odniesieniu 
do, odpowiednio, utrwalenia wykonania i 
fonogramu, producent fonogramu już nie 
oferuje na sprzedaż wystarczającej ilości
egzemplarzy przynajmniej jednej wersji
fonogramu albo nie udostępnia ich 
publicznie drogą przewodową lub 
bezprzewodową w taki sposób, że 
członkowie społeczeństwa mają do niej
dostęp w indywidualnie wybranym przez 
nich miejscu i czasie, artysta wykonawca 
może zwrócić się do producenta o 
zrobienie tego, a jeżeli producent tego nie 
zrobi w rozsądnym czasie, wykonawca 
może rozwiązać umowę o powierzenie
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powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa 
o przeniesienie lub powierzenie jest 
rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym 
albo drugim, prawa producenta
fonogramu do fonogramu wygasają.

praw do tego fonogramu.

Uzasadnienie

Rozsądne jest publiczne udostępnienie przez producentów fonogramu jednej wersji danego 
fonogramu w wystarczającej ilości.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli po upływie roku od daty, w której 
na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w wersji 
sprzed zmiany wprowadzonej przez 
dyrektywę [// insert: Nr. of this amending 
directive]/WE artyście wykonawcy i 
producentowi fonogramu nie 
przysługiwałaby już ochrona w 
odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia 
wykonania i fonogramu, fonogram nie 
jest udostępniony publicznie drogą 
przewodową lub bezprzewodową w taki 
sposób, że członkowie społeczeństwa mają 
do niego dostęp w indywidualnie 
wybranym przez nich miejscu i czasie, 
prawa producenta fonogramu do 
fonogramu i prawa artystów wykonawców 
w odniesieniu do utrwalenia ich wykonań 
wygasają.

skreślony

Uzasadnienie

Klauzula „wykorzystuj albo strać” ma na celu ochronę praw wykonawców oraz 
zagwarantowanie, że producenci fonograficzni nie mogą niesłusznie ograniczać tych praw. 
Art. 10 ust. 1 akapit 1 to gwarantuje, a dalsze środki przewidziane w akapicie 2 nie 
przewidują dalszych korzyści dla wykonawcy, a w wielu przypadkach doprowadzą do 
poniesienia przez wykonawcę strat.



AD\756690PL.doc 13/14 PE414.333v02-00

PL



PE414.333v02-00 14/14 AD\756690PL.doc

PL

PROCEDURA

Tytuł Czas ochrony prawa autorskiego i niektóre prawa pokrewne

Odsyłacze COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa JURI

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT
2.9.2008

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
       Data powołania

Christopher Heaton-
Harris
10.9.2008

Rozpatrzenie w komisji 6.11.2008

Data przyjęcia 2.12.2008

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

20
2
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-
Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, 
Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, 
Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, 
Christa Prets, Karin Resetarits, Helga Trüpel, Thomas Wise

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser


	756690pl.doc

