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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca zasadniczo popiera wniosek Komisji zmierzający do wydłużenia okresu 
ochrony praw wykonawców i producentów fonogramów z 50 do 95 lat. Mając na uwadze, iż 
wniosek ten jest rozsądnym odzwierciedleniem faktu, że wykonawcy coraz częściej żyją 
dłużej, niż trwa obowiązujący 50-letni okres ochrony, sprawozdawca nie proponuje żadnych 
zmian w odniesieniu do tego wydłużenia.

Wniosek przewiduje również określone środki towarzyszące, takie jak ustanowienie funduszu 
na rzecz muzyków sesyjnych, oraz ma na celu wprowadzenie jednolitego sposobu obliczania 
czasu ochrony, który stosuje się do kompozycji muzycznych ze słowami, zawierających 
wkład kilku autorów. W poszczególnych państwach członkowskich stosuje się różne systemy 
ochrony takich współtworzonych kompozycji. Prowadzi to do trudności w zarządzaniu 
prawami autorskimi we Wspólnocie, jak również do trudności w transgranicznym 
rozdzielaniu opłat licencyjnych za wykorzystywanie utworu w kilku państwach 
członkowskich. Sprawozdawca popiera wniosek ujednolicenia zasad w tym zakresie, mając 
na uwadze, iż obecne rozbieżności utrudniają skuteczne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.

Sprawozdawcza zasadniczo popiera ideę wprowadzenia klauzuli „wykorzystuj albo strać” w 
kontraktach między wykonawcami a producentami fonogramów, stoi jednak na stanowisku, 
że w tej części wniosku należy wprowadzić poprawki.

Po pierwsze, w przypadku kilku współwykonawców nagrywanego utworu obecna propozycja 
nakłada na nich obowiązek wspólnego działania przy wypowiadaniu umowy o przeniesienie 
lub powierzenie. Oznacza to, że w ciągu 50 lat od wykonania nagrania, potrzebna byłaby 
zgoda wszystkich współwykonawców. Nie jest to realistyczne i sprawozdawca stoi na 
stanowisku, że należy wprowadzić poprawkę pozwalającą wykonawcom na samodzielne 
działanie.
Po drugie obecna propozycja odnosi się do pozostawienia wykonawcy wystarczającej ilości 
czasu, po którym wygasną prawa do jego wykonań. Proponowana wersja zakłada jednak 
tylko jednoroczny okres ochrony tych praw. Sprawozdawca nie uważa tego za rozsądny okres 
i zajmuje stanowisko, że odpowiedniejsze jest wydłużenie tego okresu do pięciu lat.

Sprawozdawca proponuje również poprawkę wzywającą Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat działania środków 
przejściowych po pięciu latach.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania 
następujących poprawek:

Poprawka 1
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Artyści wykonawcy zazwyczaj 
rozpoczynają karierę w młodym wieku i 
obecny okres ochrony wynoszący 50 lat w 
odniesieniu do wykonań utrwalonych na 
fonogramach i fonogramów często nie 
chroni ich wykonań w całym okresie ich 
życia. Dlatego też artyści wykonawcy 
odczuwają spadek dochodów w końcowym 
okresie ich życia. Często nie mogą oni 
również powoływać się na swoje prawa w 
celu zapobiegania niewłaściwemu 
wykorzystywaniu ich artystycznych 
wykonań, które ma miejsce w okresie ich 
życia, bądź w celu ograniczenia takiego 
wykorzystywania.

(5) Artyści wykonawcy zazwyczaj 
rozpoczynają karierę w młodym wieku i 
obecny okres ochrony wynoszący 50 lat w 
odniesieniu do utrwalonych wykonań
często nie chroni ich wykonań w całym 
okresie ich życia. Dlatego też artyści 
wykonawcy odczuwają spadek dochodów 
w końcowym okresie ich życia. Często nie 
mogą oni również powoływać się na swoje 
prawa w celu zapobiegania niewłaściwemu 
wykorzystywaniu ich artystycznych 
wykonań, które ma miejsce w okresie ich 
życia, bądź w celu ograniczenia takiego 
wykorzystywania.

Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i sprawić, by znalazł on 
odzwierciedlenie w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć 
zakres wniosku, tak by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z 
rozszerzonego okresu ochrony. Proponuje się zatem zlikwidowanie rozgraniczenia między 
utrwaleniem wykonania poprzez fonogram a innymi sposobami. (poprawka powiązana z 
poprawką do art. 3 ust. 1 dyrektywy 2006/116/WE).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Czas ochrony utrwaleń wykonań 
artystycznych i fonogramów powinien 
zatem zostać przedłużony do 95 lat po
publikacji fonogramu i utrwalonego na 
nim wykonania. Jeżeli fonogram albo 
utrwalone na nim wykonanie nie zostało 
opublikowane w ciągu pierwszych 50 lat, 
czas ochrony wynosi 95 lat od momentu 
pierwszego publicznego udostępnienia 
utworu.

(7) Czas ochrony utrwaleń wykonań 
artystycznych i fonogramów powinien 
zatem zostać przedłużony do 95 lat po
odpowiednim momencie rozpoczęcia
ochrony.
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Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i sprawić, by znalazł on 
odzwierciedlenie w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć 
zakres wniosku, tak by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z 
rozszerzonego okresu ochrony. Proponuje się zatem zlikwidowanie rozgraniczenia między 
utrwaleniem wykonania poprzez fonogram a innymi sposobami. (poprawka powiązana z 
poprawką do art. 3 ust. 1 dyrektywy 2006/116/WE).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W interesie pewności prawnej należy 
ustalić, że w przypadku braku wyraźnych 
odmiennych ustaleń, umowne
przeniesienie albo powierzenie praw do 
utrwalenia wykonania dokonane przed 
datą, do której państwa członkowskie 
mają przyjąć środki wdrażające 
dyrektywę, powinno nadal wywoływać 
skutki w wydłużonym czasie ochrony.

(9) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przyjmowania przepisów 
dotyczących wykładni, dostosowania, 
wygaśnięcia i dalszego wykonywania 
umów regulujących przeniesienie lub
powierzenie producentowi fonogramu
praw artysty wykonawcy do utrwalenia 
wykonania, które to umowy zostały 
zawarte przed wydłużeniem okresu
ochrony na mocy niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Nie wydaje się właściwe, żeby zaproponowana nowelizacja dyrektywy 2006/116/WE 
zmieniała obowiązujące w państwach członkowskich zasady wykładni, dostosowania, 
wygaśnięcia i dalszego wykonywania umów o przeniesieniu lub powierzeniu praw artysty 
wykonawcy producentowi fonogramu. Z tego względu krajowe zasady przenoszenia i 
udzielania praw artysty wykonawcy oraz zasady wygaśnięcia umów dotyczących takiego 
przeniesienia lub udzielenia powinny regulować zastosowanie klauzuli „skorzystaj lub strać” 
przewidzianej w art. 10a ust. 6.

Poprawka 4

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 

skreślony
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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.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

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 
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.

(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 
indywidualnie mało znanym wykonawcom 
co najmniej raz na rok. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby 
dystrybucja tych środków została 
powierzona organizacjom zbiorowego 
zarządzania reprezentującym 
wykonawców. Można stosować krajowe 
przepisy dotyczące przychodów 
niepodlegających wypłacie.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu ponownego zrównoważenia 
umów, na podstawie których, w oparciu o 
opłaty licencyjne, artyści wykonawcy 
przenoszą swoje wyłączne prawa na 
producenta fonogramu, dodatkowym 



AD\758874PL.doc 7/13 PE415.148v03-00

PL

warunkiem związanym z wydłużeniem 
czasu ochrony praw powinna być klauzula 
„nowego początku” dla tych artystów 
wykonawców, którzy za opłatą licencyjną 
lub wynagrodzeniem powierzyli te prawa 
producentom fonogramów. Aby artyści 
wykonawcy mogli w pełni skorzystać z 
wydłużonego czasu ochrony praw, 
państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by na mocy umów pomiędzy 
producentami fonogramów a artystami 
wykonawcami w wydłużonym czasie 
ochrony praw wypłacano artystom 
wykonawcom opłatę licencyjną 
nieobciążoną zaliczkami czy 
przewidzianymi w umowie odliczeniami.

Uzasadnienie

Przepis ten jest niezbędny, aby w wydłużonym czasie ochrony praw artyści wykonawcy mogli 
otrzymywać wszelkie należne im opłaty licencyjne, wbrew odmowom ze strony wytwórni, na 
podstawie tego, że zaliczki dla artystów nie zostały jeszcze wypłacone. Bez tego dodatkowego 
przepisu wydłużenie czasu ochrony w ostatecznym rozrachunku może być korzystne tylko dla 
mniejszości uznanych artystów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie 
wykonań kilku artystów wykonawców, 
państwa członkowskie powinny móc 
postanowić, czy artyści wykonawcy mogą 
rozwiązać przeniesienie lub powierzenie 
wspólnie czy indywidualnie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- jeżeli utrwalenie wykonania na innym 
nośniku niż fonogram jest zgodnie z 
prawem opublikowane lub zgodnie z 
prawem publicznie udostępnione w tym 
terminie, prawa te wygasają po okresie 50
lat licząc od dnia pierwszego 
opublikowania lub pierwszego publicznego 
udostępnienia, w zależności od tego, które 
z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej,

- jeżeli utrwalenie wykonania na innym 
nośniku niż fonogram jest zgodnie z 
prawem opublikowane lub zgodnie z 
prawem publicznie udostępnione w tym 
terminie, prawa te wygasają po okresie 95
lat licząc od dnia pierwszego 
opublikowania lub pierwszego publicznego 
udostępnienia, w zależności od tego, które 
z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej,

Uzasadnienie

Rozróżnienie pomiędzy artystami wykonawcami utworów muzycznych i utworów 
audiowizualnych jest nie do przyjęcia, ponieważ dyrektywa 93/98/EWG, której wersję 
ujednoliconą stanowi dyrektywa 2006/116/WE, nie dokonuje żadnego rozróżnienia 
wykonawców, a więc tworzenie różnych systemów dla wykonawców tej samej kategorii byłoby 
zgodnie z europejskim prawem działaniem dyskryminującym oraz byłoby sprzeczne 
z przepisami obowiązującymi na szczeblu krajowym. Co więcej, nie ma powodów do takiego 
rozróżnienia.

Poprawka 9

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

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 

skreślony
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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.

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 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

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

Uzasadnienie

W celu uproszczenia procedur administracyjnych zarządzanie dodatkowymi rocznymi 
wynagrodzeniami powinno się powierzyć organizacjom zarządzania zbiorowego. (Niniejsza 
poprawka łączy się z poprawką do punktu 13 preambuły).

Poprawka 11

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 

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 
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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 
powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa 
o przeniesienie lub powierzenie jest 
rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym 
albo drugim, prawa producenta fonogramu 
do fonogramu wygasają.

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
indywidualnie rozwiązać swoje umowy o 
przeniesienie lub powierzenie. Jeżeli 
fonogram zawiera utrwalenie wykonań 
kilku artystów wykonawców, mogą oni 
rozwiązać ich umowy o przeniesienie lub 
powierzenie zgodnie z właściwym dla nich 
prawem krajowym. Jeżeli umowa o 
przeniesienie lub powierzenie jest 
rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym 
albo drugim, prawa producenta fonogramu 
do fonogramu wygasają.

Uzasadnienie

Obowiązek wspólnego działania wykonawców nie jest realistyczny. 

Poprawka 12

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 

Jeżeli po upływie pięciu lat 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 
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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.

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.

Uzasadnienie

Obowiązek wspólnego działania wykonawców nie jest realistyczny. Ponadto 16. punkt 
preambuły odnosi się do pozostawienia wykonawcy wystarczającej ilości czasu, po którym 
wygasną prawa do jego wykonań. Jeden rok nie jest jednak uważany za wystarczającą ilość 
czasu, a właściwszy jest okres pięciu lat.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5a (nowy)
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 11a
Sporządzanie sprawozdań
W terminie pięciu lat od wejścia w życie 
dyrektywy .../.../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia ...* Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie w sprawie 
stosowania przepisów art. 10a ust. 3–5 
niniejszej dyrektywy.
* Dz.U.: należy wpisać numer i datę niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Sprawozdanie pozwoli Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na monitorowanie skutków 



PE415.148v03-00 12/13 AD\758874PL.doc

PL

zmian, w szczególności w odniesieniu do środków przejściowych.
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