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Poprawka 3
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużanie okresu ochrony praw autorskich w sposób zaproponowany przez Komisję nie 
jest uzasadnione, ponieważ nie poprawiłoby to wcale sytuacji socjalnej i artystycznej 
wykonawców. Zwiększyłoby ono raczej korzyści producentów fonogramów. Proponowana 
dyrektywa jest jednym z najgorszych przykładów ochrony określonych interesów i poważnie 
zaszkodzi europejskim dążeniom w zakresie innowacji i kreatywności.

Poprawka 4
Katalin Lévai

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na podstawie dyrektywy 2006/116/WE 
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu 
ochrony prawa autorskiego i niektórych 
praw pokrewnych, czas ochrony dla 
artystów wykonawców oraz producentów 
fonogramów wynosi 50 lat. 

(1) Na podstawie dyrektywy 2006/116/WE 
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu 
ochrony prawa autorskiego i niektórych 
praw pokrewnych, czas ochrony dla 
artystów wykonawców, producentów 
fonogramów i producentów filmów wynosi 
50 lat.

Or. en

Uzasadnienie

UE musi nadal gwarantować producentom nagrań i filmów ten sam okres ochrony ich praw 
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pokrewnych. Nie ma żadnych powodów politycznych, kulturowych czy gospodarczych, by UE 
chroniła nagrania dźwiękowe dłużej niż filmy. Nie jest uzasadnione, by filmy w UE były 
chronione tylko przez 50 lat, a nagrania dźwiękowe przez 95 lat.

Poprawka 5
Katalin Lévai

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W przypadku producentów filmów 
okres ten zaczyna się w momencie 
pierwszego utrwalenia filmu lub od dnia 
jego pierwszej publikacji lub publicznego 
udostępnienia w ciągu 50 lat od 
utrwalenia.

Or. en

Uzasadnienie

UE musi nadal gwarantować producentom nagrań i filmów ten sam okres ochrony ich praw 
pokrewnych. Nie ma żadnych powodów politycznych, kulturowych czy gospodarczych, by UE 
chroniła nagrania dźwiękowe dłużej niż filmy. Nie jest uzasadnione, by filmy w UE były 
chronione tylko przez 50 lat, a nagrania dźwiękowe przez 95 lat. 

Poprawka 6
Bert Doorn

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 

(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 
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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.

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. W związku z tym 
wprowadza się niniejszym system, w 
którego ramach ochrona dzieła kończy się 
50 lat po utrwaleniu lub publicznym 
udostępnieniu albo w momencie śmierci 
artysty wykonawcy, w zależności od tego, 
który okres jest dłuższy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawką do art. 3 ust. 1.

Poprawka 7
Jacques Toubon

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 utrwalenia 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i odzwierciedlić go 
w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć zakres wniosku, tak 
by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z przedłużonego okresu ochrony.
Proponuje się zatem usunięcie rozgraniczenia między utrwaleniem wykonania na fonogramie 
a innymi sposobami. (Poprawka powiązana z poprawką do art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2006/116/WE).

Poprawka 8
Renate Weber

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 utrwalenia 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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i odzwierciedlić go 
w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć zakres wniosku, tak 
by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z przedłużonego okresu ochrony.
Proponuje się zatem usunięcie rozgraniczenia między utrwaleniem wykonania na fonogramie 
a innymi sposobami. (Poprawka powiązana z poprawką do art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2006/116/WE).
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Poprawka 9
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Komisja jest proszona o rozpoczęcie 
procedury oceny skutków sytuacji w 
europejskim sektorze audiowizualnym na 
wzór tej przeprowadzonej przez Komisję 
dla sektora muzycznego w celu 
rozważenia ewentualnej potrzeby 
przedłużenia okresu ochrony praw 
autorskich producentów i nadawców w 
sektorze audiowizualnym. 

Or. en

Poprawka 10
Eva Lichtenberger

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Komisja powinna rozpocząć 
procedurę oceny skutków w celu 
rozważenia, czy należy przedłużyć okres 
ochrony, który obowiązuje obecnie w 
sektorze audiowizualnym (artyści 
wykonawcy, producenci i nadawcy).

Or. en

Uzasadnienie

Przed przedstawieniem wniosku Komisja nie przeprowadziła poważnej oceny skutków, nie 
wskazując między innymi, kto zapłaci za deklarowane korzyści dla przemysłu muzycznego po 
przedłużeniu okresu ochrony praw autorskich. 

Należy przewidzieć nową ocenę skutków w celu oszacowania rzeczywistej potrzeby 
przedłużenia okresu ochrony w sektorze audiowizualnym.
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Poprawka 11
Ignasi Guardans Cambó

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Komisja jest proszona o rozpoczęcie 
procedury oceny skutków sytuacji w 
europejskim sektorze audiowizualnym na 
wzór tej przeprowadzonej przez Komisję 
dla sektora muzycznego w celu 
rozważenia ewentualnej potrzeby 
przedłużenia okresu ochrony praw 
autorskich w sektorze audiowizualnym 
(artyści wykonawcy, producenci i 
nadawcy). 

Or. en

Poprawka 12
Bert Doorn

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.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Samo przedłużenie okresu ochrony byłoby korzystne głównie dla wytwórni i znanych 
artystów. Ponadto przed przedłożeniem propozycji tego przedłużenia nie przeanalizowano 
dostatecznie skutków w zakresie kosztów, które poniosą konsumenci i producenci i które 
prawdopodobnie w związku z tym wzrosną. Celem proponowanej poprawki jest 
zrównoważenie praw posiadaczy praw i interesów użytkowników. 

Poprawka 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie okresu ochrony praw autorskich byłoby korzystne głównie dla wytwórni 
i znanych artystów. Zarobki artystów są regulowane przede wszystkim w ramach kontraktu 
a nie praw autorskich. W rzeczywistości w związku z niniejszym wnioskiem artyści musieliby 
dzielić stałą stawkę zebranych opłat licencyjnych z o wiele większą liczbą posiadaczy praw. 
Ponadto przed przedłożeniem propozycji tego przedłużenia nie przeanalizowano dostatecznie 
skutków w zakresie kosztów, które poniosą konsumenci i producenci i które prawdopodobnie 
w związku z tym wzrosną.
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Poprawka 14
Eva Lichtenberger

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 powinien zatem zostać 
przedłużony. Jeżeli artysta wykonawca 
nadal żyje w momencie zakończenia 
okresu ochrony obowiązującego zgodnie z 
dyrektywą 2006/116/WE, jego prawa 
artystyczne podlegają dalszej ochronie do 
końca życia artysty wykonawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Wydłużenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do artystów wykonawców i tylko do chwili 
ich śmierci. Niniejsza propozycja odzwierciedla obecne prawo greckie, które nie zostało 
dotychczas zharmonizowane. Komisja wskazała, że nie wszczęła postępowania egzekucyjnego 
wobec Grecji, ponieważ uważa przepisy greckie za lepsze niż obecne zharmonizowane prawo. 
Wydłużenie czasu ochrony dla producentów fonogramów nie jest uzasadnione i okres 50 lat 
jest więcej niż wystarczający, by zwróciły im się wszelkie inwestycje. 

Poprawka 15
Jacques Toubon

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 

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i odzwierciedlić go 
w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć zakres wniosku, tak 
by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z przedłużonego okresu ochrony.
Proponuje się zatem usunięcie rozgraniczenia między utrwaleniem wykonania na fonogramie 
a innymi sposobami. (Poprawka powiązana z poprawką do art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2006/116/WE).

Poprawka 16
Sharon Bowles

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) Powinna zatem istnieć możliwość 
przedłużenia czasu ochrony utrwaleń 
wykonań artystycznych do 95 lat w 
przypadku niewystarczającego 
wynagrodzenia. Artysta wykonawca lub 
jego spadkobierca powinien mieć prawo 
wystąpienia z wnioskiem o takie 
wydłużenie, który to wniosek należy złożyć 
do OHIM. Należy ustanowić proste 
przepisy dla przypadków, w których na 
pierwszy rzut oka w grę wchodzi 
przedłużenie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszym proponuje się wprowadzenie systemu rejestracji, którego podstawą jest 
niewystarczające wynagrodzenie, tak aby ograniczyć ilość przedłużeń do minimum oraz 
dostosować je do potrzeb i określić prawdopodobieństwo ich użyteczności.
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Poprawka 17
Renate Weber

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 nagrań powinien zatem 
zostać przedłużony do 95 lat po publikacji 
nagrania i utrwalonego na nim wykonania. 
Jeżeli nagranie albo utrwalone na nim 
wykonanie nie zostało opublikowane w 
ciągu pierwszych 50 lat, czas ochrony 
wynosi 95 lat od momentu pierwszego 
publicznego udostępnienia utworu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i odzwierciedlić go 
w zmianach wprowadzanych do dyrektywy. W tym celu należy rozszerzyć zakres wniosku, tak 
by artyści wykonawcy audiowizualni mogli także skorzystać z przedłużonego okresu ochrony.
Proponuje się zatem usunięcie rozgraniczenia między utrwaleniem wykonania na fonogramie 
a innymi sposobami. (Poprawka powiązana z poprawką do art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2006/116/WE).

Poprawka 18
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W przedłużonym okresie ochrony 
praw autorskich należy wprowadzić 
potwierdzające prawa licencje. Ponadto 
powinny też istnieć bezpłatne licencje 
potwierdzające prawa dla określonych 
przypadków publicznego wykonywania 
lub udostępniania podczas imprez, na 
których oczekiwana liczba publiczności 
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nie przekracza 250 osób. Nie należy 
pobierać żadnych opłat za prywatne 
kopiowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten jest zgodny zarówno z wnioskiem Komisji, jak i z przedłużeniem w formie 
rejestracji. W stosunku do wydłużenie okresu ochrony należy wprowadzić potwierdzające 
prawa licencje w celu umożliwienia rozszerzenia korzyści. Należy jeszcze wynegocjować 
opłatę licencyjną dla takich przypadków. Proponuje się wprowadzenie określonej liczby 
automatycznych, bezpłatnych licencji, aby nie uniemożliwiać organizacji imprez typu „lata 
60.” i podobnych popularnych imprez służących ograniczonym celom prywatnym i zbiórkom 
charytatywnym. 

Poprawka 19
Katalin Lévai

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Należy również wydłużyć prawa 
producentów pierwszego utrwalenia filmu 
do 95 lat od momentu jego publikacji. 
Jeżeli filmu nie opublikowano w ciągu 50 
lat, wówczas okres jego ochrony wynosi 
95 lat od pierwszego publicznego 
udostępnienia.

Or. en

Uzasadnienie

UE musi nadal gwarantować producentom nagrań i filmów ten sam okres ochrony ich praw 
pokrewnych. Nie ma żadnych powodów politycznych, kulturowych czy gospodarczych, by UE 
chroniła nagrania dźwiękowe dłużej niż filmy. Dlatego też okres ochrony praw producentów 
filmów należy również przedłużyć z 50 do 95 lat.
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Poprawka 20
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zawierając umowę z producentem 
fonogramu, artyści wykonawcy zazwyczaj 
muszą przenieść swoje wyłączne prawa do 
zwielokrotniania, rozpowszechniania, 
najmu i udostępniania utrwaleń swoich 
wykonań na producentów fonogramów. W 
zamian za powyższe otrzymują oni 
zaliczkę z tytułu opłat licencyjnych, a 
kolejne płatności na ich rzecz są 
dokonywane z uwzględnieniem przez 
producenta fonogramu wypłaconej 
pierwotnie zaliczki i po dokonaniu przez 
niego wszystkich przewidzianych w 
umowie odliczeń. Mniej znani artyści 
wykonawcy zapewniający podkład 
muzyczny, którzy nie są wymienieni wśród 
wykonawców („mało znani wykonawcy”), 
zazwyczaj przenoszą swoje wyłączne 
prawa za jednorazową opłatą 
(jednorazowe wynagrodzenie). 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten nie jest konieczny jako część systemu rejestracji.

Poprawka 21
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zawierając umowę z producentem 
fonogramu, artyści wykonawcy zazwyczaj 
muszą przenieść swoje wyłączne prawa do 

(8) Zawierając umowę z producentem 
fonogramu, artyści wykonawcy zazwyczaj 
muszą przenieść swoje wyłączne prawa do 
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zwielokrotniania, rozpowszechniania, 
najmu i udostępniania utrwaleń swoich 
wykonań na producentów fonogramów. W 
zamian za powyższe otrzymują oni 
zaliczkę z tytułu opłat licencyjnych, a 
kolejne płatności na ich rzecz są 
dokonywane z uwzględnieniem przez 
producenta fonogramu wypłaconej 
pierwotnie zaliczki i po dokonaniu przez 
niego wszystkich przewidzianych w 
umowie odliczeń. Mniej znani artyści 
wykonawcy zapewniający podkład 
muzyczny, którzy nie są wymienieni wśród 
wykonawców („mało znani wykonawcy”), 
zazwyczaj przenoszą swoje wyłączne 
prawa za jednorazową opłatą (jednorazowe 
wynagrodzenie).

zwielokrotniania, rozpowszechniania, 
najmu i udostępniania utrwaleń swoich 
wykonań na producentów fonogramów. W 
zamian za powyższe otrzymują oni 
zaliczkę z tytułu opłat licencyjnych, a 
kolejne płatności na ich rzecz są 
dokonywane z uwzględnieniem przez 
producenta fonogramu wypłaconej 
pierwotnie zaliczki i po dokonaniu przez 
niego wszystkich przewidzianych w 
umowie odliczeń. Mniej znani artyści 
wykonawcy zapewniający podkład 
muzyczny, którzy nie są wymienieni wśród 
wykonawców („mało znani wykonawcy”), 
a także inni artyści wykonawcy, którzy są 
wymienieni wśród wykonawców („biorący 
udział artyści wykonawcy”) zazwyczaj 
przenoszą swoje wyłączne prawa za 
jednorazową opłatą (jednorazowe 
wynagrodzenie).

Or. en

Uzasadnienie

Niektórzy artyści wykonawcy, których nazwiska są wymienione wśród wykonawców jako 
„biorący udział artyści wykonawcy” przenoszą swoje wyłączne prawa za jednorazową 
opłatą. Ci artyści wykonawcy powinni również skorzystać z dodatkowego wynagrodzenia.

Poprawka 22
Sharon Bowles

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 

skreślony
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skutki w wydłużonym czasie ochrony. 

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten nie jest konieczny jako część systemu rejestracji, ponieważ umożliwia 
renegocjowanie.

Poprawka 23
Eva Lichtenberger

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) W celu zagwarantowania, że raczej 
artyści wykonawcy, a nie producenci 
nagrań będą czerpać korzyści z 
przedłużonego okresu ochrony, należy 
ustalić, że każda obowiązująca umowa 
przewidująca jakiekolwiek przedłużenie 
okresu ochrony praw autorskich nie 
pociąga żadnych skutków odnośnie do 
przedłużonego okresu ochrony z 50 lat na 
cały okres życia artysty wykonawcy. 

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.



AM\757970PL.doc 17/93 PE416.322v02-00

PL

Poprawka 24
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy wprowadzić środki 
towarzyszące w celu zapewnienia, że 
wykonawcy, którzy dokonali przeniesienia 
ich wyłącznych praw na producentów 
fonogramów przed wydłużeniem czasu 
ochrony, także skorzystają z tego 
wydłużenia. Środki te powinny być 
stosowane do umów zawieranych między 
wykonawcami a producentami 
fonogramów, które nadal wywierają 
skutki w wydłużonym czasie ochrony.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten nie jest konieczny jako część systemu rejestracji.

Poprawka 25
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pierwszym towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinno być nałożenie na 
producentów fonogramów obowiązku 
przeznaczania, co najmniej raz na rok, 
minimum 20 % przychodów z wyłącznych 
praw do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania i udostępniania 
fonogramów, które w przypadku 
niewydłużenia czasu ochrony w wyniku 
zgodnej z prawem publikacji albo 
zgodnego z prawem udostępnienia 
publiczności stałyby się powszechnie 

skreślony
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dostępne publicznie. 

Or. en

Uzasadnienie

Choć zapis ten jest zgodny z tekstem dyrektywy, to nie jest konieczny jako część systemu 
rejestracji. Ponadto nie opłaca się go wprowadzać z uwagi na małe ilości, które wchodzą 
w grę. 

Poprawka 26
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pierwszym towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinno być nałożenie na 
producentów fonogramów obowiązku 
przeznaczania, co najmniej raz na rok, 
minimum 20 % przychodów z wyłącznych 
praw do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania i udostępniania 
fonogramów, które w przypadku 
niewydłużenia czasu ochrony w wyniku 
zgodnej z prawem publikacji albo 
zgodnego z prawem udostępnienia 
publiczności stałyby się powszechnie 
dostępne publicznie.

(11) Pierwszym towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinno być nałożenie na 
producentów fonogramów obowiązku 
przeznaczania, co najmniej raz na rok, 
minimum 20 % przychodów z wyłącznych 
praw do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania i udostępniania 
fonogramów, po odliczeniu wszelkich 
kosztów związanych bezpośrednio z 
administrowaniem przedłużonym okresem 
ochrony odnośnych prac fonograficznych, 
które w przypadku niewydłużenia czasu 
ochrony w wyniku zgodnej z prawem 
publikacji albo zgodnego z prawem 
udostępnienia publiczności stałyby się 
powszechnie dostępne publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne jest, by przed przekazaniem środków wykonawcom producenci fonogramu mogli 
odliczyć koszty bezpośrednio związane z administrowaniem przedłużonym okresem ochrony 
odnośnych prac fonograficznych. Może to na przykład obejmować płatności podatku VAT 
i rozsądne koszty związane z opłatami licencyjnymi lub za prawa autorskie, produkcją, 
dystrybucją i poniesionymi kosztami marketingu i innymi kosztami operacyjnymi, ale jedynie 
te koszty, które są bezpośrednio związane z przedłużonym okresem ochrony.
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Poprawka 27
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pierwszym towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinno być nałożenie na 
producentów fonogramów obowiązku 
przeznaczania, co najmniej raz na rok, 
minimum 20 % przychodów z wyłącznych 
praw do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania i udostępniania 
fonogramów, które w przypadku 
niewydłużenia czasu ochrony w wyniku 
zgodnej z prawem publikacji albo 
zgodnego z prawem udostępnienia 
publiczności stałyby się powszechnie 
dostępne publicznie.

(11) Pierwszym towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinno być nałożenie na 
producentów fonogramów obowiązku 
przeznaczania, co najmniej raz na rok, 
minimum 20 % przychodów netto z 
wyłącznych praw do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania i udostępniania 
fonogramów, które w przypadku 
niewydłużenia czasu ochrony w wyniku 
zgodnej z prawem publikacji albo 
zgodnego z prawem udostępnienia 
publiczności stałyby się powszechnie 
dostępne publicznie.

Or. de

Uzasadnienie

Rozsądne jest, by przed przekazaniem środków wykonawcom producenci fonogramu mogli 
odliczyć koszty bezpośrednio związane z administrowaniem przedłużonym okresem ochrony 
odnośnych prac fonograficznych. Może to na przykład obejmować płatności podatku VAT 
i rozsądne koszty związane z opłatami licencyjnymi lub za prawa autorskie, produkcją, 
dystrybucją i poniesionymi kosztami marketingu i innymi kosztami operacyjnymi, ale jedynie 
te koszty, które są bezpośrednio związane z przedłużonym okresem ochrony. 

Poprawka 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pierwszym towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinno być nałożenie na 
producentów fonogramów obowiązku 

(11) Pierwszym towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinno być nałożenie na 
producentów fonogramów obowiązku 
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przeznaczania, co najmniej raz na rok, 
minimum 20 % przychodów z wyłącznych 
praw do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania i udostępniania 
fonogramów, które w przypadku 
niewydłużenia czasu ochrony w wyniku 
zgodnej z prawem publikacji albo 
zgodnego z prawem udostępnienia 
publiczności stałyby się powszechnie 
dostępne publicznie.

przeznaczania, co najmniej raz na rok, 
minimum 20 % przychodów netto z 
wyłącznych praw do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania i udostępniania 
fonogramów, które w przypadku 
niewydłużenia czasu ochrony w wyniku 
zgodnej z prawem publikacji albo 
zgodnego z prawem udostępnienia 
publiczności stałyby się powszechnie 
dostępne publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne jest, by przed przekazaniem środków wykonawcom producenci fonogramu mogli 
odliczyć koszty bezpośrednio związane z administrowaniem przedłużonym okresem ochrony 
odnośnych prac fonograficznych. Może to na przykład obejmować płatności podatku VAT 
i rozsądne koszty związane z opłatami licencyjnymi lub za prawa autorskie, produkcją, 
dystrybucją i poniesionymi kosztami marketingu i innymi kosztami operacyjnymi, ale jedynie 
te koszty, które są bezpośrednio związane z przedłużonym okresem ochrony.

Poprawka 29
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pierwszym towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinno być nałożenie na 
producentów fonogramów obowiązku 
przeznaczania, co najmniej raz na rok, 
minimum 20 % przychodów z wyłącznych 
praw do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania i udostępniania 
fonogramów, które w przypadku 
niewydłużenia czasu ochrony w wyniku 
zgodnej z prawem publikacji albo 
zgodnego z prawem udostępnienia 
publiczności stałyby się powszechnie 
dostępne publicznie.

(11) Pierwszym towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinno być nałożenie na 
producentów fonogramów obowiązku 
przeznaczania, co najmniej raz na rok, 
minimum 20 % przychodów netto z 
wyłącznych praw do rozpowszechniania, 
zwielokrotniania i udostępniania 
fonogramów, które w przypadku 
niewydłużenia czasu ochrony w wyniku 
zgodnej z prawem publikacji albo 
zgodnego z prawem udostępnienia 
publiczności stałyby się powszechnie 
dostępne publicznie.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozsądne jest, by przed przekazaniem środków wykonawcom producenci fonogramu mogli 
odliczyć koszty bezpośrednio związane z administrowaniem przedłużonym okresem ochrony 
odnośnych prac fonograficznych. Może to na przykład obejmować płatności podatku VAT 
i rozsądne koszty związane z opłatami licencyjnymi lub za prawa autorskie, produkcją, 
dystrybucją i poniesionymi kosztami marketingu i innymi kosztami operacyjnymi, ale jedynie 
te koszty, które są bezpośrednio związane z przedłużonym okresem ochrony.

Poprawka 30
Jacques Toubon

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

Or. en

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 tych funduszy, uzasadnione jest 
objęcie ich tym środkiem.
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Poprawka 31
Sharon Bowles

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

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten nie jest konieczny jako część systemu rejestracji. To skreślenie jest również zgodne 
z proponowanym przez Komisję zapewnieniem powszechnego zastosowania.

Poprawka 32
Sharon Bowles

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 

skreślony
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten nie jest konieczny jako część systemu rejestracji.

Poprawka 33
Jacques Toubon

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 tym 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.

Or. en



PE416.322v02-00 24/93 AM\757970PL.doc

PL

Uzasadnienie

W celu uproszczenia procedur administracyjnych zarządzanie dodatkowymi rocznymi 
wynagrodzeniami powinno się powierzyć organizacjom zbiorowego zarządzania. (Poprawka 
powiązana z poprawką do nowego art. 10a ust. 5 dyrektywy 2006/116/WE).

Poprawka 34
Eva Lichtenberger

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 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. Zgodnie z 
zasadami ustanowionymi w Powszechnej 
Deklaracji UNESCO o różnorodności 
kulturowej organizacje zbiorowego 
zarządzania mają do odegrania 
zasadniczą rolę w zachowaniu 
różnorodności kulturowej.

Or. en
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Poprawka 35
Renate Weber

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 dopilnować, aby 
dystrybucja tych środków została 
powierzona organizacjom zbiorowego 
zarządzania reprezentującym 
wykonawców. Można stosować krajowe 
przepisy dotyczące przychodów 
niepodlegających wypłacie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uproszczenia procedur administracyjnych zarządzanie dodatkowymi rocznymi 
wynagrodzeniami powinno się powierzyć organizacjom zbiorowego zarządzania. (Poprawka 
powiązana z poprawką do nowego art. 10a ust. 5 dyrektywy 2006/116/WE).

Poprawka 36
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jednakże art. 5 dyrektywy 2006/115 w 
sprawie prawa najmu i użyczenia oraz 
niektórych praw pokrewnych prawu 

skreślony
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autorskiemu w zakresie własności 
intelektualnej już obecnie przyznaje 
wykonawcom niezbywalne prawo do 
godziwego wynagrodzenia za najem, w 
tym także fonogramów. Podobnie w 
praktyce umownej wykonawcy zazwyczaj 
nie przenoszą na producentów 
fonogramów swoich praw do 
jednorazowego godziwego wynagrodzenia 
za nadawanie i publiczne udostępnianie 
na podstawie art. 8 ust. 2 dyrektywy 
2006/115/WE oraz do rekompensaty za 
prywatne kopiowanie na podstawie art. 5 
ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/29/WE. 
Dlatego też przy obliczaniu całkowitej 
kwoty, która powinna być przeznaczona 
przez producenta fonogramu na wypłatę 
dodatkowego wynagrodzenia, nie powinno 
się uwzględniać przychodów, które 
producent ten uzyskał z najmu 
fonogramów oraz z jednorazowego 
godziwego wynagrodzenia za nadawanie i 
udostępnianie publiczne, a także 
przychodów z odpowiedniej rekompensaty 
za prywatne kopiowanie. 

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten nie jest konieczny jako część systemu rejestracji.

Poprawka 37
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu zagwarantowania, że artyści 
wykonawcy, którzy przenoszą swoje 
wyłączne prawa na producenta za 
powtarzającą się opłatą lub 
wynagrodzeniem, będą w pełni korzystali z 
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przedłużonego okresu ochrony praw, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
wydłużonym okresie ochrony praw 
artystom wykonawcom wypłacano opłatę 
licencyjną lub stawkę wynagrodzenia 
nieobciążoną odliczeniami na poczet 
zaliczek czy przewidzianymi w umowie 
odliczeniami.

Or. en

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, 
uzasadniającym je tym, 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 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 przynajmniej jednej wersji
fonogramu publicznie, wykonawca może 
zwrócić się do niego o uczynienie tego, a 
jeżeli producent nie zgodzi się na 
uwzględnienie jego wniosku w rozsądnym 
terminie, wykonawca może rozwiązać 
powierzenie praw do utrwalenia tego 
wykonania. W konsekwencji prawa 
producenta fonogramu do ww. fonogramu 
powinny wygasnąć w celu uniknięcia 



PE416.322v02-00 28/93 AM\757970PL.doc

PL

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.

Or. en

Uzasadnienie

Niepraktyczne jest oczekiwanie od producenta, że będzie oferował do sprzedaży / udostępniał 
każdą wersję fonogramu. Poprawka doprecyzowuje, że producent musi udostępnić 
przynajmniej jedną wersję, i stanowi, że jeżeli producent nie oferuje / nie udostępnia 
przynajmniej jednej wersji, artysta wykonawca może zażądać od producenta, żeby to uczynił, 
a jeżeli producent nie zgodzi się tego zrobić, artysta wykonawca może rozwiązać powierzenie 
praw do tego fonogramu.

Poprawka 39
Georgios Papastamkos

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 przynajmniej jednej wersji
fonogramu publicznie, wykonawca może 
zwrócić się do niego o uczynienie tego, a 
jeżeli producent nie zgodzi się na 
uwzględnienie jego wniosku w rozsądnym 
terminie, wykonawca może rozwiązać 
powierzenie praw do utrwalenia tego 
wykonania. W konsekwencji prawa 
producenta fonogramu do ww. fonogramu 
powinny wygasnąć w celu uniknięcia 
sytuacji, w której prawa te istniałyby 
wspólnie z prawami wykonawcy do 
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utrwalenia wykonania, kiedy te ostatnie 
prawa nie są już przeniesione albo 
powierzone producentowi fonogramu.

Or. en

Uzasadnienie

Niepraktyczne jest oczekiwanie od producenta, że będzie oferował do sprzedaży / udostępniał 
każdą wersję fonogramu. Poprawka doprecyzowuje, że producent musi udostępnić 
przynajmniej jedną wersję, i stanowi, że jeżeli producent nie oferuje / nie udostępnia 
przynajmniej jednej wersji, artysta wykonawca może zażądać od producenta, żeby to uczynił, 
a jeżeli producent nie zgodzi się tego zrobić, artysta wykonawca może rozwiązać powierzenie 
praw do tego fonogramu.

Poprawka 40
Hans-Peter Mayer

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 powrocie 
praw do utrwalonego fonogramu do 
wykonawcy, 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 przynajmniej jednej wersji
fonogramu publicznie. W takim przypadku
wykonawca może zwrócić się do 
producenta fonogramu o uczynienie tego, 
a jeżeli producent nie zgodzi się na 
uwzględnienie jego wniosku w rozsądnym 
terminie, wykonawca może rozwiązać 
przeniesienie praw do utrwalenia tego 
wykonania. W konsekwencji prawa 
producenta fonogramu do ww. fonogramu 
powinny wygasnąć w celu uniknięcia 
sytuacji, w której prawa te istniałyby 
wspólnie z prawami wykonawcy do 
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utrwalenia wykonania, kiedy te ostatnie 
prawa nie są już przeniesione albo 
powierzone producentowi fonogramu.

Or. de

Uzasadnienie

Niepraktyczne jest oczekiwanie od producenta, że będzie oferował do sprzedaży / udostępniał 
każdą wersję fonogramu. Poprawka doprecyzowuje, że producent musi udostępnić 
przynajmniej jedną wersję, i stanowi, że jeżeli producent nie oferuje / nie udostępnia 
przynajmniej jednej wersji, artysta wykonawca może zażądać od producenta, żeby to uczynił. 
Jeżeli producent nie zgodzi się tego zrobić, artysta wykonawca może rozwiązać umowę 
dotyczącą tego fonogramu.

Poprawka 41
Sajjad Karim

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 przynajmniej jednej wersji
fonogramu publicznie, wykonawca może 
zwrócić się do niego o uczynienie tego, a 
jeżeli producent nie zgodzi się na 
uwzględnienie jego wniosku w rozsądnym 
terminie, wykonawca może rozwiązać 
powierzenie praw do utrwalenia tego 
wykonania. W konsekwencji prawa 
producenta fonogramu do ww. 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 
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powierzone producentowi fonogramu.

Or. en

Uzasadnienie

Niepraktyczne jest oczekiwanie od producenta, że będzie oferował do sprzedaży / udostępniał 
każdą wersję fonogramu. Poprawka doprecyzowuje, że producent musi udostępnić 
przynajmniej jedną wersję, i stanowi, że jeżeli producent nie oferuje / nie udostępnia 
przynajmniej jednej wersji, artysta wykonawca może zażądać od producenta, żeby to uczynił, 
a jeżeli producent nie zgodzi się tego zrobić, artysta wykonawca może rozwiązać powierzenie 
praw do tego fonogramu.

Poprawka 42
Sharon Bowles

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) 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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konsekwencją ewentualnego skreślenia poprzednich punktów, które nie są 
konieczne dla systemu rejestracji.
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Poprawka 43
Sajjad Karim

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.

Or. en

Uzasadnienie

Klauzula „wykorzystuj albo strać” ma na celu ochronę praw wykonawców oraz 
zagwarantowanie, że producenci fonograficzni nie mogą niesłusznie ograniczać tych praw. 
Gwarantuje to punkt 15 preambuły, a dalsze środki przewidziane w punkcie 16 preambuły nie 
przewidują dalszych korzyści dla artystów wykonawców, a w wielu przypadkach doprowadzą 
do poniesienia przez nich strat.
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Poprawka 44
Sharon Bowles

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. 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. Informacja o 
wygaśnięciu okresu ochrony jest 
publikowana na stronie internetowej 
OHIM, a po upływie wystarczającego 
czasu zapis ten może zostać usunięty. 

Or. en

Uzasadnienie

Pożądane jest, by w systemie rejestracji publikowano informacje o wszelkich zmianach 
statusu. Klauzula „wykorzystuj albo strać” jest nadal przydatna w kontekście rejestracji 
w celu eliminacji niewykorzystanych praw. Nie ma potrzeby przechowywania zapisów 
informujących o przedłużeniach, które zostały uchylone, po upływie rozsądnego okresu.
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Poprawka 45
Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Trzecim towarzyszącym środkiem 
przejściowym powinna być klauzula 
„nowego początku” w celu ponownego 
zrównoważenia postanowień umownych, 
na podstawie których artyści wykonawcy 
przenieśli swoje wyłączne prawa na 
producenta za wypłatą powtarzającego się 
wynagrodzenia. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
odpowiednie środki legislacyjne, aby 
zagwarantować, że pełna opłata 
licencyjna lub stawka wynagrodzenia, 
nieobciążona zaliczkami czy 
przewidzianymi w umowie odliczeniami, 
jest wypłacana zainteresowanym artystom 
wykonawcom w przedłużonym okresie 
ochrony praw.

Or. en

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, 
uzasadniającym je tym, 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 46
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W celu promowania możliwości 
wypłacania artystom wykonawcom 



AM\757970PL.doc 35/93 PE416.322v02-00

PL

wynagrodzeń w obowiązującym okresie 50 
lat pożądane jest, by wszystkie nowe 
umowy zawierały zapis umożliwiający 
artystom wykonawcom uzyskanie prawa 
indywidualnego wykorzystywania 
fonogramu lub ewentualnie wspólnie ze 
współwykonawcami, jeżeli fonogram nie 
jest już udostępniany publicznie od pięciu 
lat. 

Or. en

Uzasadnienie

Dochody w podstawowym okresie ochrony praw są bardziej przydatne i należy je promować.

Poprawka 47
Hartmut Nassauer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Skoro cele zaproponowanych środków 
towarzyszących nie mogą być w 
wystarczającym stopniu osiągnięte przez 
państwa członkowskie, ponieważ środki 
krajowe w tej dziedzinie prowadziłyby 
albo do zakłócenia warunków konkurencji 
albo naruszyłyby zakres praw wyłącznych 
producenta fonogramu, które są określone 
w prawodawstwie wspólnotowym, i mogą 
zatem być lepiej osiągnięte na poziomie 
Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć 
środki, zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną tym 
samym artykule, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia zamierzonych celów.

(17) Skoro cele zaproponowanych środków 
towarzyszących nie mogą być w 
wystarczającym stopniu osiągnięte przez 
państwa członkowskie, ponieważ środki 
krajowe w tej dziedzinie prowadziłyby 
albo do zakłócenia warunków konkurencji 
albo naruszyłyby zakres praw wyłącznych 
producenta fonogramu, które są określone 
w prawodawstwie wspólnotowym, i mogą 
zatem być lepiej osiągnięte na poziomie 
Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć 
środki, zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną tym 
samym artykule, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia zamierzonych celów. Częścią 
towarzyszących środków przejściowych 
jest również obowiązkowe zbiorowe 
wypełnianie praw artystów wykonawców i 
producentów fonogramów w zakresie 
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usług na żądanie przez nadawców ich 
wykonań radiowych i telewizyjnych, 
których nieodłącznym elementem jest 
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 gwarantuje, 
że podczas całego okresu ochrony 
opublikowanych zgodnie z prawem 
fonogramów właściwi artyści wykonawcy i 
producenci będą otrzymywali 
sprawiedliwą stawkę wynagrodzenia 
również za wykorzystywanie na żądanie 
nadawanych produkcji.

Or. en

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. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. 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 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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 
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usług na żądanie przez nadawców ich 
wykonań radiowych i telewizyjnych, 
których nieodłącznym elementem jest 
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 gwarantuje, 
że podczas całego okresu ochrony 
opublikowanych zgodnie z prawem 
fonogramów właściwi artyści wykonawcy i 
producenci otrzymują sprawiedliwą 
stawkę wynagrodzenia za 
wykorzystywanie na żądanie nadawanych 
produkcji.

Or. en

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 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Częścią towarzyszących środków 
przejściowych jest również obowiązkowe 
zbiorowe wypełnianie praw artystów 
wykonawców i producentów fonogramów 
w zakresie usług na żądanie przez 
nadawców ich wykonań radiowych i 
telewizyjnych, których nieodłącznym 
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elementem jest 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 gwarantuje, 
że podczas całego okresu ochrony 
opublikowanych zgodnie z prawem 
fonogramów właściwi artyści wykonawcy i 
producenci będą otrzymywali 
sprawiedliwą stawkę wynagrodzenia 
również za wykorzystywanie na żądanie 
nadawanych produkcji. 

Or. en

Uzasadnienie

Wydłużenie okresu ochrony praw artystów wykonawców i producentów fonogramów pogłębia 
trudności administracyjne nadawców radiowych i telewizyjnych w zakresie wyjaśnienia 
koniecznych praw na żądanie w odniesieniu do ich produkcji, a zwłaszcza archiwów. W celu 
osiągnięcia skutecznego zarządzania prawami, do którego zachęca się w punkcie 26 
preambuły dyrektywy o prawach autorskich z 2001 r., oraz sprawiedliwych stawek dla 
wszystkich posiadaczy praw również za wykorzystanie na żądanie nadawanych produkcji
należy zatem uzupełnić ten system wynagrodzeń o obowiązkowy system wspólnych licencji dla 
takiego użytkowania.

Poprawka 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Częścią towarzyszących środków 
przejściowych jest również 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 muzyka z publikowanych 
zgodnie z prawem fonogramów. Taki 
system zbiorowego zarządzania dopełnia 
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system wynagrodzeń za nadawanie 
opublikowanych zgodnie z prawem 
fonogramów na mocy art. 8 ust. 2 
dyrektywy 2006/115/WE oraz gwarantuje, 
że podczas całego okresu ochrony 
opublikowanych zgodnie z prawem 
fonogramów właściwi artyści wykonawcy i 
producenci będą otrzymywali 
sprawiedliwą stawkę wynagrodzenia 
również za wykorzystywanie na żądanie 
nadawanych produkcji.

Or. en

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. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. 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 51
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dlatego też harmonizacja czasu 
ochrony kompozycji muzycznych ze 
słowami jest niekompletna, co stanowi 
podstawę do powstawania barier w 
swobodnym przepływie towarów i usług, 
takich jak usługi transgranicznego 
zbiorowego zarządzania prawami.

(19) Dlatego też harmonizacja czasu 
ochrony kompozycji muzycznych ze 
słowami jest niekompletna, co stanowi 
podstawę do powstawania barier w 
swobodnym przepływie towarów i usług, 
takich jak usługi transgranicznego 
zbiorowego zarządzania prawami. 

Aby zagwarantować usunięcie takich 
barier, dla wszystkich utworów objętych 
ochroną w dniu [data wejścia w życie 
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niniejszej dyrektywy] obowiązuje ten sam 
okres ochrony zharmonizowany we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku Komisji jest harmonizacja przepisów dotyczących dzieł kilku twórców w celu 
usunięcia istniejących barier w swobodnym przepływie towarów i usług oraz w celu 
ułatwienia wieloobszarowego licencjonowania. Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, 
że zapis ten powinien zacząć obowiązywać od dnia wejścia w życie przedmiotowej dyrektywy 
w odniesieniu do wszystkich utworów, które w tym czasie będą nadal objęte ochroną w UE. 

Poprawka 52
Renate Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Po przeniesieniu swoich wyłącznych 
praw do udostępniania wykonań na 
żądanie na producentów artyści 
wykonawcy zachowują niezbywalne prawo 
do godziwego wynagrodzenia za 
wykorzystanie ich nagranych wykonań za 
pośrednictwem usług na żądanie. Takie 
prawo powinno być zgodne z prawe najmu 
ustanowionym dyrektywą 2006/115/WE. 
Należy przeprowadzić ocenę skutków w 
celu przeanalizowania najlepszych 
sposobów wprowadzenia tego 
mechanizmu do prawodawstwa UE.

Or. en

Uzasadnienie

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
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presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

Poprawka 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 3 ust. 1 zdanie drugie 
otrzymuje brzmienie: 

skreślone

„Jednakże: 
- 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 
fonogramie 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.”

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie okresu ochrony praw autorskich byłoby korzystne głównie dla wytwórni 
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i znanych artystów. Zarobki artystów są regulowane przede wszystkim w ramach kontraktu 
a nie praw autorskich. W rzeczywistości w związku z niniejszym wnioskiem artyści musieliby 
dzielić stałą stawkę zebranych opłat licencyjnych z o wiele większą liczbą posiadaczy praw. 
Ponadto przed przedłożeniem propozycji tego przedłużenia nie przeanalizowano dostatecznie 
skutków w zakresie kosztów, które poniosą konsumenci i producenci i które prawdopodobnie 
w związku z tym wzrosną.

Poprawka 54
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 3 ust. 1 zdanie drugie 
otrzymuje brzmienie: 

skreślone

„Jednakże: 
- 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 
fonogramie 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.”

Or. en
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Uzasadnienie

Tego skreślenia dokonuje się w związku z propozycją zastąpienia automatycznego systemu 
przedłużania okresu ochrony systemem rejestracji dostosowanym do przypadków, kiedy brak 
jest wystarczającego wynagrodzenia dla artysty wykonawcy. 

Poprawka 55
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże: Jednakże jeżeli utrwalenie wykonania 
zostało zgodnie z prawem opublikowane w 
tym terminie, dane prawa wygasają po 
okresie 95 lat licząc od dnia pierwszego 
dokonanego zgodnie z prawem
opublikowania.

- 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,

W przypadku braku dokonanego zgodnie z 
prawem opublikowania w okresie 
określonym w zdaniu pierwszym oraz 
jeżeli utrwalenie wykonania zostało
zgodnie z prawem publicznie udostępnione 
w tym terminie, dane prawa wygasają po 
okresie 95 lat licząc od dnia pierwszego 
dokonanego zgodnie z prawem
publicznego udostępnienia.

- jeżeli utrwalenie wykonania na 
fonogramie 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i odzwierciedlić go w tej 
dyrektywie. Należy rozszerzyć zakres wniosku, tak by wszyscy artyści wykonawcy mogli 
skorzystać z wydłużonego okresu ochrony. Proponuje się zatem zlikwidowanie rozgraniczenia 
między utrwaleniem wykonania na fonogramie a innymi nośnikami. Poprawka ma ponadto na 
celu zastosowanie tych samych dat początkowych wyliczania okresu ochrony praw artystów 
wykonawców i producentów (jak przewidziano w art. 3 ust. 2).

Poprawka 56
Bert Doorn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże: Jednakże: 
- 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

- 50 lat licząc od dnia pierwszego 
opublikowania lub pierwszego publicznego 
udostępnienia, w zależności od tego, które 
z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej;
lub
- w momencie śmierci artysty wykonawcy

w zależności od tego, który z tych okresów 
jest dłuższy.

- jeżeli utrwalenie wykonania na 
fonogramie 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 

- jeżeli utrwalenie wykonania na 
fonogramie jest zgodnie z prawem 
opublikowane lub zgodnie z prawem 
publicznie udostępnione w tym terminie, 
prawa te wygasają 
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zależności od tego, które z tych wydarzeń 
miało miejsce wcześniej.

- 50 lat licząc od dnia pierwszego 
opublikowania lub pierwszego publicznego 
udostępnienia, w zależności od tego, które 
z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej;

- w momencie śmierci artysty wykonawcy
w zależności od tego, który z tych okresów 
jest dłuższy.

Or. en

Uzasadnienie

Samo przedłużenie okresu ochrony byłoby korzystne głównie dla wytwórni i znanych 
artystów. Ponadto przed przedłożeniem propozycji tego przedłużenia nie przeanalizowano 
dostatecznie skutków w zakresie kosztów, które poniosą konsumenci i producenci i które 
prawdopodobnie w związku z tym wzrosną. Celem proponowanej poprawki jest 
zrównoważenie praw posiadaczy praw i interesów użytkowników. 

Poprawka 57
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże: Jednakże:

- 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 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 
fonogramie jest zgodnie z prawem 

- jeżeli utrwalenie wykonania na 
fonogramie jest zgodnie z prawem 
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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.”

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.”

Jeżeli jednak na końcu tego okresu 
artysta wykonawca wciąż żyje, jego prawa 
nadal podlegają ochronie do końca jego 
życia.

Or. en

Uzasadnienie

Wydłużenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie do artystów wykonawców i tylko do chwili 
ich śmierci. Niniejsza propozycja odzwierciedla obecne prawo greckie, które nie zostało 
dotychczas zharmonizowane. Komisja wskazała, że nie wszczęła postępowania egzekucyjnego 
wobec Grecji, ponieważ uważa przepisy greckie za lepsze niż obecne zharmonizowane prawo. 
Wydłużenie czasu ochrony dla producentów fonogramów nie jest uzasadnione i okres 50 lat 
jest więcej niż wystarczający, by zwróciły im się wszelkie inwestycje. 

Poprawka 58
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże: Jednakże: 
- 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 100 
lat licząc od dnia pierwszego 
opublikowania lub pierwszego publicznego 
udostępnienia, w zależności od tego, które 
z tych wydarzeń miało miejsce wcześniej,
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- jeżeli utrwalenie wykonania na 
fonogramie 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.

- jeżeli utrwalenie wykonania na 
fonogramie jest zgodnie z prawem 
opublikowane lub zgodnie z prawem 
publicznie udostępnione w tym terminie, 
prawa te wygasają po okresie 100 lat licząc 
od dnia pierwszego opublikowania lub 
pierwszego publicznego udostępnienia, w 
zależności od tego, które z tych wydarzeń 
miało miejsce wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Wydłużony okres ochrony praw jest konieczny celem zapewnienia artystom wykonawcom i ich 
spadkobiercom należnych dochodów.

Poprawka 59
Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże: Jednakże jeżeli utrwalenie wykonania 
zostało zgodnie z prawem opublikowane w 
tym terminie, dane prawa wygasają po 
okresie 95 lat licząc od dnia pierwszego 
dokonanego zgodnie z prawem
opublikowania.

- 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,

W przypadku braku dokonanego zgodnie z 
prawem opublikowania w okresie 
określonym w zdaniu pierwszym oraz 
jeżeli utrwalenie wykonania zostało
zgodnie z prawem publicznie udostępnione 
w tym terminie, dane prawa wygasają po 
okresie 95 lat licząc od dnia pierwszego 
dokonanego zgodnie z prawem
publicznego udostępnienia.

- jeżeli utrwalenie wykonania na 
fonogramie jest zgodnie z prawem 
opublikowane lub zgodnie z prawem 
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać wkład twórczy wszystkich artystów wykonawców i sprawić, by znalazł on 
odzwierciedlenie w tej dyrektywie. Należy rozszerzyć zakres wniosku, tak by wszyscy artyści 
wykonawcy mogli skorzystać z wydłużonego okresu ochrony. Proponuje się zatem 
zlikwidowanie rozgraniczenia między utrwaleniem wykonania na fonogramie a innymi 
nośnikami. Poprawka ma ponadto na celu zastosowanie tych samych dat początkowych 
wyliczania okresu ochrony praw artystów wykonawców i producentów (jak przewidziano 
w art. 3 ust. 2).

Poprawka 60
Bert Doorn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 3 ust. 2 w zdaniu drugim i 
trzecim słowo „pięćdziesięciu” zastępuje 
się słowami „dziewięćdziesięciu pięciu”

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Samo przedłużenie okresu ochrony byłoby korzystne głównie dla wytwórni i znanych 
artystów. Ponadto przed przedłożeniem propozycji tego przedłużenia nie przeanalizowano 
dostatecznie skutków w zakresie kosztów, które poniosą konsumenci i producenci i które 
prawdopodobnie w związku z tym wzrosną. Celem proponowanej poprawki jest 
zrównoważenie praw posiadaczy praw i interesów użytkowników. 
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Poprawka 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł -1 – punkt 2
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 3 ust. 2 w zdaniu drugim i 
trzecim słowo „pięćdziesięciu” zastępuje 
się słowami „dziewięćdziesięciu pięciu”

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie okresu ochrony praw autorskich byłoby korzystne głównie dla wytwórni 
i znanych artystów. Zarobki artystów są regulowane przede wszystkim w ramach kontraktu 
a nie praw autorskich. W rzeczywistości w związku z niniejszym wnioskiem artyści musieliby 
dzielić stałą stawkę zebranych opłat licencyjnych z o wiele większą liczbą posiadaczy praw. 
Ponadto przed przedłożeniem propozycji tego przedłużenia nie przeanalizowano dostatecznie 
skutków w zakresie kosztów, które poniosą konsumenci i producenci i które prawdopodobnie 
w związku z tym wzrosną.

Poprawka 62
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 3 ust. 2 w zdaniu drugim i 
trzecim słowo „pięćdziesięciu” zastępuje 
się słowami „dziewięćdziesięciu pięciu”

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Tego skreślenia dokonuje się w związku z systemem rejestracji opartym na braku 
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sprawiedliwego wynagrodzenia dla artysty wykonawcy. 

Poprawka 63
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W art. 3 wprowadza się ust. 2a w
brzmieniu:
2a. Wydłużenie z powodu 
niewystarczającego wynagrodzenia
Wydłużenie okresu ochrony praw 
autorskich do 95 lat może nastąpić w 
związku z niewystarczającym 
wynagrodzeniem dla artysty wykonawcy.
Tylko artysta wykonawca lub jego 
spadkobierca może wystąpić z wnioskiem 
o takie wydłużenie, który to wniosek 
należy złożyć do Urzędu Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego (OHIM). 
W przypadku przyznania wydłużenia 
okresu ochrony praw autorskich OHIM, 
który prowadzi w tym celu rejestr online, 
publikuje tę informację. Wszystkie kopie 
utrwalenia, do których stosuje się 
wydłużenie, powinny posiadać oznaczenia 
informujące o okresie ochrony praw 
autorskich w formie materialnej, 
elektronicznej lub cyfrowej.

Or. en

Uzasadnienie

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
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revoked through use it or lose it. This provision applies to all performers not just musicians. 
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed. 

Poprawka 64
Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 3 wprowadza się ust. 2a w 
brzmieniu:
2a. Jeżeli utrwalenie wykonania na 
fonogramie zostało kiedykolwiek 
udostępnione publicznie poprzez sprzedaż 
kopii lub w inny sposób, lecz tego 
fonogramu nie udostępniono publicznie 
drogą przewodową lub bezprzewodową w 
taki sposób, że członkowie społeczeństwa 
mają do niego dostęp w indywidualnie 
wybranym przez nich miejscu i czasie 
przez okres trzech lat, artyści wykonawcy, 
których wykonania są zawarte na 
fonogramie, mają prawo zażądać od 
producenta fonogramu przeniesienia 
wszystkich praw do fonogramu i wykonań 
na artystów wykonawców.
Jeżeli posiadacz takich praw nie 
przeniesie ich dobrowolnie w ciągu trzech 
miesięcy od momentu otrzymania takiego 
wniosku, prawa te uznaje się za nadane 
artystom wykonawcom. Nie wypłaca się 
żadnej rekompensaty.
W przypadku gdy fonogram zawiera 
wykonania więcej niż jednego artysty 
wykonawcy, z prawa tego mogą skorzystać 
wszyscy wykonawcy wspólnie lub każdy 
wykonawca z osobna, jednak w przypadku 
gdy z prawa korzysta pojedynczy artysta 
wykonawca, prawa te muszą zostać 
nadane organizacji zbiorowego 
zarządzania.
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Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Poprawka 65
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W artykule 3 wprowadza się ust. 2b w 
brzmieniu:
2b. Dla okresu wydłużenia ochrony praw 
należy wprowadzić potwierdzające prawa 
licencje. Ponadto powinny też istnieć 
bezpłatne licencje potwierdzające prawa, o 
które nie trzeba występować z formalnym 
wnioskiem i od których organizacje 
zbiorowego zarządzania nie pobierają i na 
które nie nakładają żadnych opłat, w 
następujących przypadkach:
a) nadawania w prywatnych klubach lub 
podczas imprez społecznych, w których 
uczestniczy nie więcej niż 250 osób;
b) prywatnego kopiowania lub 
przenoszenia na nowe lub inne platformy 
techniczne.
W celu wykluczenia wątpliwości w 
wydłużonym okresie ochrony praw nie 
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można pobierać żadnej opłaty za prawa 
autorskie.

Or. en

Uzasadnienie

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer. 

Poprawka 66
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 c (nowy)
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) W artykule 3 wprowadza się ust. 2c w 
brzmieniu:
2c. Artyści wykonawcy mają osobiste 
prawo do swoich wykonań, które nie 
podlega powierzeniu i obowiązuje przez 95 
lat. Prawo osobiste uprawnia artystów 
wykonawców i ich spadkobierców do:
a) zapobiegania niewłaściwemu 
wykorzystywaniu ich wykonań i 
manipulowaniu nimi;
b) otrzymywania nieobciążonych opłat 
licencyjnych w dowolnym okresie 
wydłużenia ochrony praw autorskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Ten zapis gwarantuje artystom wykonawcom możliwość zapobieżenia nadużywaniu ich 
wykonań podczas całego życia oraz podstawowe prawo do nieobciążonych opłat licencyjnych 
w każdym wydłużonym okresie. Zapis ten jest zgodny zarówno z wnioskiem Komisji, jak 
i z wydłużenie dokonanym na podstawie rejestracji.

Poprawka 67
Katalin Lévai

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 d (nowy)
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 3 – ustęp 3 – drugie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) Wprowadza się następujący punkt:
W art. 3 ust. 3 w zdaniu drugim cyfrę 
„50” zastępuje się cyfrą „95”

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych 
praw pokrewnych ustanowiono, że prawa producentów nagrań i producentów filmów 
wygasają po upływie 50 lat. W dyrektywie prawa obu tych grup są równo traktowane. Uznaje 
się w niej ponadto, że poziom ochrony praw obu grup powinien być wysoki w celu 
zagwarantowania utrzymania i rozwoju kreatywności w interesie sektorów kultury i całego 
społeczeństwa. 

Poprawka 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W art. 10 wprowadza się ust. 5 w 
brzmieniu:

skreślony
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„5. Artykuł 3 ust. 1 i 2 w wersji zmienionej 
przez dyrektywę [// insert: Nr. of the 
amending directive] stosuje się w dalszym 
ciągu tylko do utrwaleń wykonań i 
fonogramów, w odniesieniu do których 
artysta wykonawca i producent 
fonogramu nadal posiadają prawo do 
ochrony na postawie tych przepisów w 
dniu [insert date before which Member 
States are to transpose the amending 
directive, as mentioned in Article 2 
below].”

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp jest powiązany z art. 3 ust. 1 i 2. W przypadku ich skreślenia, należy też skreślić 
powyższy ustęp.

Poprawka 69
Bert Doorn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W art. 10 wprowadza się ust. 5 w 
brzmieniu:

skreślony

„5. Artykuł 3 ust. 1 i 2 w wersji zmienionej 
przez dyrektywę [// insert: Nr. of the 
amending directive] stosuje się w dalszym 
ciągu tylko do utrwaleń wykonań i 
fonogramów, w odniesieniu do których 
artysta wykonawca i producent 
fonogramu nadal posiadają prawo do 
ochrony na postawie tych przepisów w 
dniu [insert date before which Member 
States are to transpose the amending 
directive, as mentioned in Article 2 
below].”
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Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie zgodne z art. 3 ust. 1 i 2.

Poprawka 70
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W art. 10 wprowadza się ust. 5 w 
brzmieniu:

skreślony

„5. Artykuł 3 ust. 1 i 2 w wersji zmienionej 
przez dyrektywę [// insert: Nr. of the 
amending directive] stosuje się w dalszym 
ciągu tylko do utrwaleń wykonań i 
fonogramów, w odniesieniu do których 
artysta wykonawca i producent 
fonogramu nadal posiadają prawo do 
ochrony na postawie tych przepisów w 
dniu [insert date before which Member 
States are to transpose the amending 
directive, as mentioned in Article 2 
below].”

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp uniemożliwia wydłużenie z mocą wsteczną. W systemie rejestracji, który zasadniczo 
stanowi nowe prawo oparte na niewystarczającym wynagrodzeniu, wydłużenie po 
wygaśnięciu może być dopuszczalne pod warunkiem zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń. 
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Poprawka 71
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Artykuł 3 ust. 1 i 2 w wersji zmienionej
przez dyrektywę [// insert: Nr. of the 
amending directive] stosuje się w dalszym 
ciągu tylko do utrwaleń wykonań i 
fonogramów, w odniesieniu do których 
artysta wykonawca i producent 
fonogramu nadal posiadają prawo do 
ochrony na postawie tych przepisów w 
dniu [insert date before which Member 
States are to transpose the amending 
directive, as mentioned in Article 2 
below].”

5. Wydłużenie okresów zmienionych przez 
dyrektywę [// insert: Nr. of the amending 
directive] na mocy art. 3 dotyczy tylko 
praw powstałych począwszy od dnia 1 
stycznia 2009 r.

Or. de

Uzasadnienie

Nowe wydłużenie okresu ochrony powinno rozpocząć się i obowiązywać tylko w odniesieniu 
do praw powstałych począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Umożliwia to zainteresowanym 
stronom dostosowanie się do nowej sytuacji prawnej.

Poprawka 72
Eva Lichtenberger

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku braku wyraźnego 
odmiennego wskazania, umowa zawarta 
przed dniem [insert date before which 
Member States are to transpose the 
amending directive, as mentioned in 

1. Umowa zawarta przed dniem [insert date 
before which Member States are to 
transpose the amending directive, as 
mentioned in Article 2 below], na 
podstawie której artysta wykonawca 
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Article 2 below], na podstawie której 
artysta wykonawca przeniósł albo 
powierzył swoje prawa do utrwalenia 
wykonania producentowi fonogramu 
(zwana dalej: „umową o przeniesienie lub 
powierzenie”), wywołuje nadal skutki
poza moment, w którym na podstawie art. 
3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany 
wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: 
Nr. of this amending directive] artysta 
wykonawca i producent fonogramu nie 
byliby już chronieni w odniesieniu do, 
odpowiednio, utrwalenia wykonania i 
fonogramu.

przeniósł albo powierzył swoje prawa, 
inne niż te powierzone organizacji 
zbiorowego zarządzania, do utrwalenia 
wykonania producentowi fonogramu 
(zwana dalej: „umową o przeniesienie lub 
powierzenie”), nie wywołuje żadnych
skutków poza moment, w którym na 
podstawie art. 3 ust. 1 w wersji sprzed 
zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// 
insert: Nr. of this amending directive] 
artysta wykonawca nie byłby już 
chroniony w odniesieniu do, odpowiednio, 
utrwalenia wykonania.

2. Ustępy 3 do 6 niniejszego artykułu 
stosuje się do umów przeniesienia lub 
powierzenia, które nadal wywołują skutki 
poza moment, w którym 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 
odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia 
wykonania i fonogramu.

2. W przypadku gdy artysta wykonawca 
nie przeniósł zarządzania swoimi prawami 
na organizację zbiorowego zarządzania w 
zakresie dodatkowego okresu ochrony, 
przyznanego zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, uznaje się organizację 
zbiorowego zarządzania, która zarządza 
prawami tej samej kategorii, za 
uprawnioną do zarządzania prawami tego 
wykonawcy. Artysta wykonawca 
zachowuje prawa osobiste.

3. W przypadku, w którym umowa o 
przeniesienie lub powierzenie przyznaje 
artyście wykonawcy prawo do 
jednorazowego wynagrodzenia, artysta 
wykonawca ma prawo uzyskania 
corocznego dodatkowego wynagrodzenia 
od producenta fonogramu za każdy pełny 
rok, w którym 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 odniesieniu do, 
odpowiednio, utrwalenia wykonania i 
fonogramu.

3. Organizacja zbiorowego zarządzania 
rozdziela przychody uzyskane z 
wykorzystania fonogramów w 
sprawiedliwy sposób, uwzględniający 
naturę i zakres wkładu każdego artysty 
wykonawcy, którego chronione 
wykonanie jest zawarte na fonogramie.

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów uzyskanych przez 
niego w roku poprzedzającym rok, za 
który wypłaca się wspomniane 
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wynagrodzenie, ze zwielokrotniania, 
rozpowszechniania i udostępniania tych 
fonogramów, w odniesieniu do których na 
podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w brzmieniu 
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.
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.
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.
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 
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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.
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.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.
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Poprawka 73
Sharon Bowles

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku braku wyraźnego 
odmiennego wskazania, umowa zawarta 
przed dniem [insert date before which 
Member States are to transpose the 
amending directive, as mentioned in 
Article 2 below], na podstawie której 
artysta wykonawca przeniósł albo 
powierzył swoje prawa do utrwalenia 
wykonania producentowi fonogramu 
(zwana dalej: „umową o przeniesienie lub 
powierzenie”), wywołuje nadal skutki 
poza moment, w którym na podstawie art. 
3 ust. 1 i 2 w wersji sprzed zmiany 
wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: 
Nr. of this amending directive] artysta 
wykonawca i producent fonogramu nie 
byliby już chronieni w odniesieniu do, 
odpowiednio, utrwalenia wykonania i 
fonogramu.

skreślone

2. Ustępy 3 do 6 niniejszego artykułu 
stosuje się do umów przeniesienia lub 
powierzenia, które nadal wywołują skutki 
poza moment, w którym 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 
odniesieniu do, odpowiednio, utrwalenia 
wykonania i fonogramu.
3. W przypadku, w którym umowa o 
przeniesienie lub powierzenie przyznaje 
artyście wykonawcy prawo do 
jednorazowego wynagrodzenia, artysta 
wykonawca ma prawo uzyskania 
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corocznego dodatkowego wynagrodzenia 
od producenta fonogramu za każdy pełny 
rok, w którym 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 odniesieniu do, 
odpowiednio, utrwalenia wykonania i 
fonogramu.
4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów uzyskanych przez 
niego w roku poprzedzającym rok, za 
który wypłaca się wspomniane 
wynagrodzenie, ze zwielokrotniania, 
rozpowszechniania i udostępniania tych 
fonogramów, w odniesieniu do których na 
podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w brzmieniu 
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.
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.
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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.

Or. en

Uzasadnienie

W propozycji dotyczącej systemu rejestracji zapis ten nie jest konieczny. Artyści wykonawcy 
powinni mieć możliwość renegocjowania.

Poprawka 74
Renate Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku braku wyraźnego 
odmiennego wskazania, umowa zawarta 
przed dniem [insert date before which 
Member States are to transpose the 
amending directive, as mentioned in 
Article 2 below], na podstawie której 
artysta wykonawca przeniósł albo 
powierzył swoje prawa do utrwalenia 
wykonania producentowi fonogramu
(zwana dalej: „umową o przeniesienie lub 
powierzenie”), wywołuje nadal skutki poza 
moment, w którym na podstawie art. 3 ust. 
1 i 2 w wersji sprzed zmiany 
wprowadzonej przez dyrektywę [// insert: 
Nr. of this amending directive] artysta 
wykonawca i producent fonogramu nie 
byliby już chronieni w odniesieniu do, 
odpowiednio, utrwalenia wykonania i 
fonogramu.

1. W przypadku braku odmiennego 
wskazania, umowa zawarta przed dniem 
[insert date before which Member States 
are to transpose the amending directive, as 
mentioned in Article 2 below], na 
podstawie której artysta wykonawca 
przeniósł albo powierzył swoje prawa do 
utrwalenia wykonania producentowi 
(zwana dalej: „umową o przeniesienie lub 
powierzenie”), wywołuje nadal skutki poza 
moment, w którym na podstawie art. 3 ust. 
1 i 2 w wersji sprzed zmiany
wprowadzonej przez dyrektywę [// insert:
Nr. of this amending directive] artysta 
wykonawca i producent fonogramu nie 
byliby już chronieni w odniesieniu do, 
odpowiednio, utrwalenia wykonania i 
nagrania.

Or. en



PE416.322v02-00 64/93 AM\757970PL.doc

PL

Uzasadnienie

Skreślono wyraz „wyraźny” w celu zagwarantowania, że powstałe przypuszczenie jest 
możliwe do odparcia. Tam, gdzie to konieczne, zastąpiono wyraz „fonogram” wyrazem 
„nagranie” w celu równego potraktowania wszystkich wykonań, niezależnie od ich 
charakteru (dźwiękowego lub audiowizualnego).

Poprawka 75
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustępy 3 do 6 niniejszego artykułu 
stosuje się do umów przeniesienia lub 
powierzenia, które nadal wywołują skutki 
poza moment, w którym 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 odniesieniu do, 
odpowiednio, utrwalenia wykonania i 
fonogramu.

2. Ustępy 3 do 7 niniejszego artykułu 
stosuje się do umów przeniesienia lub 
powierzenia, które nadal wywołują skutki 
poza moment, w którym 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 odniesieniu do, 
odpowiednio, utrwalenia wykonania i 
fonogramu.

Or. en

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, 
uzasadniającym je tym, 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.
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Poprawka 76
Nicolae Vlad Popa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów uzyskanych przez 
niego w roku poprzedzającym rok, za który 
wypłaca się wspomniane wynagrodzenie, 
ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i 
udostępniania tych fonogramów, w 
odniesieniu do których na podstawie art. 3 
ust. 1 i 2 w brzmieniu 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.

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 30 
procentom przychodów uzyskanych przez 
niego w roku poprzedzającym rok, za który 
wypłaca się wspomniane wynagrodzenie, 
ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i 
udostępniania tych fonogramów, w 
odniesieniu do których na podstawie art. 3 
ust. 1 i 2 w brzmieniu 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.

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.
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Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zagwarantowanie artystom wykonawcom uznania ich pracy, w związku z czym 
producenci fonogramów powinni ustanowić wyższy odsetek dla płatności dodatkowego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. 

Istnienie zapisu, ustanawiającego minimalny próg 2 mln euro, do którego nie wypłaca się 
przedmiotowego wynagrodzenia, może prowadzić do oszustw i nadużyć.

Poprawka 77
Sajjad Karim

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów uzyskanych przez 
niego w roku poprzedzającym rok, za który 
wypłaca się wspomniane wynagrodzenie, 
ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i 
udostępniania tych fonogramów, w 
odniesieniu do których na podstawie art. 3 
ust. 1 i 2 w brzmieniu 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.

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów uzyskanych przez 
niego po odliczeniu wszelkich kosztów 
związanych bezpośrednio z 
administrowaniem przedłużonym okresem 
ochrony odnośnych prac fonograficznych 
w roku poprzedzającym rok, za który 
wypłaca się wspomniane wynagrodzenie, 
ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i 
udostępniania tych fonogramów, w 
odniesieniu do których na podstawie art. 3 
ust. 1 i 2 w brzmieniu 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozsądne jest, by przed przekazaniem środków wykonawcom producenci fonogramu mogli 
odliczyć koszty bezpośrednio związane z administrowaniem przedłużonym okresem ochrony 
odnośnych prac fonograficznych. Może to na przykład obejmować uzasadnione koszty 
związane z opłatami podatku VAT, z opłatami licencyjnymi lub za prawa autorskie, 
produkcją, dystrybucją i poniesionymi kosztami marketingu oraz innymi kosztami 
operacyjnymi.

Poprawka 78
Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów uzyskanych przez 
niego w roku poprzedzającym rok, za który 
wypłaca się wspomniane wynagrodzenie, 
ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i 
udostępniania tych fonogramów, w 
odniesieniu do których na podstawie art. 3 
ust. 1 i 2 w brzmieniu 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.

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów netto uzyskanych 
przez niego w roku poprzedzającym rok, za 
który wypłaca się wspomniane 
wynagrodzenie, ze zwielokrotniania, 
rozpowszechniania i udostępniania tych 
fonogramów, w odniesieniu do których na 
podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w brzmieniu 
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.

Or. de

Uzasadnienie

Rozsądne jest, by przed przekazaniem środków wykonawcom producenci fonogramu mogli 
odliczyć koszty bezpośrednio związane z administrowaniem przedłużonym okresem ochrony 
odnośnych prac fonograficznych. Może to na przykład obejmować płatności podatku VAT 
i rozsądne koszty związane z opłatami licencyjnymi lub za prawa autorskie, produkcją, 
dystrybucją i poniesionymi kosztami marketingu i innymi kosztami operacyjnymi.
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Poprawka 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów uzyskanych przez 
niego w roku poprzedzającym rok, za który 
wypłaca się wspomniane wynagrodzenie, 
ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i 
udostępniania tych fonogramów, w 
odniesieniu do których na podstawie art. 3 
ust. 1 i 2 w brzmieniu 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.

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów netto uzyskanych 
przez niego w roku poprzedzającym rok, za 
który wypłaca się wspomniane 
wynagrodzenie, ze zwielokrotniania, 
rozpowszechniania i udostępniania tych 
fonogramów, w odniesieniu do których na 
podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w brzmieniu 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne jest, by przed przekazaniem środków wykonawcom producenci fonogramu mogli 
odliczyć koszty bezpośrednio związane z administrowaniem przedłużonym okresem ochrony 
odnośnych prac fonograficznych. Może to na przykład obejmować uzasadnione koszty 
związane z opłatami podatku VAT, z opłatami licencyjnymi lub za prawa autorskie, 
produkcją, dystrybucją i poniesionymi kosztami marketingu oraz innymi kosztami 
operacyjnymi.
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Poprawka 80
Georgios Papastamkos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów uzyskanych przez 
niego w roku poprzedzającym rok, za który 
wypłaca się wspomniane wynagrodzenie, 
ze zwielokrotniania, rozpowszechniania i 
udostępniania tych fonogramów, w 
odniesieniu do których na podstawie art. 3 
ust. 1 i 2 w brzmieniu 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.

4. Całkowita kwota przeznaczona przez 
producenta fonogramu na płatności 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, odpowiada co najmniej 20 
procentom przychodów netto uzyskanych 
przez niego w roku poprzedzającym rok, za 
który wypłaca się wspomniane 
wynagrodzenie, ze zwielokrotniania, 
rozpowszechniania i udostępniania tych 
fonogramów, w odniesieniu do których na 
podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w brzmieniu 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne jest, by przed przekazaniem środków wykonawcom producenci fonogramu mogli 
odliczyć koszty bezpośrednio związane z administrowaniem przedłużonym okresem ochrony 
odnośnych prac fonograficznych. Może to na przykład obejmować uzasadnione koszty 
związane z opłatami podatku VAT, z opłatami licencyjnymi lub za prawa autorskie, 
produkcją, dystrybucją i poniesionymi kosztami marketingu oraz innymi kosztami 
operacyjnymi.

Poprawka 81
Jacques Toubon

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

Or. en

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 tych funduszy, uzasadnione jest 
objęcie ich tym środkiem.

Poprawka 82
Renate Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że producent fonogramu, którego 
całkowite roczne przychody w roku 

skreślony
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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. 

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowy zapis dotyczący producentów fonogramów, których całkowite roczne przychody 
nie przekraczają 2 mln euro, nie jest właściwy, ponieważ przychody wypłacane odnośnym 
artystom wykonawcom na mocy niniejszego środka przejściowego są proporcjonalne do 
przychodów producentów. Taka płatność jest więc niższa w przypadku producentów 
o niższych przychodach. 

Poprawka 83
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 a – 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 gwarantują, że
prawem do uzyskania corocznego 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 3, zarządzają organizacje 
zbiorowego zarządzania.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Or. en

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-
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demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. 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 85
Hartmut Nassauer

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

Or. en

Uzasadnienie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
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the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. 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 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. 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 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Wydłużenie okresu ochrony praw artystów wykonawców i producentów fonogramów pogłębia 
trudności administracyjne nadawców radiowych i telewizyjnych w zakresie wyjaśnienia 
koniecznych praw na żądanie w odniesieniu do ich produkcji, a zwłaszcza archiwów. W celu 
osiągnięcia skutecznego zarządzania prawami, do którego zachęca się w punkcie 26 
preambuły dyrektywy o prawach autorskich z 2001 r., oraz sprawiedliwych stawek dla 
wszystkich posiadaczy praw również za wykorzystanie na żądanie nadawanych produkcji 
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należy zatem uzupełnić ten system wynagrodzeń o obowiązkowy system wspólnych licencji dla 
takiego użytkowania.

Poprawka 87
Katalin Lévai

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. 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 
lub odmówienia zgody na takie 
wykorzystanie można egzekwować 
głównie za pośrednictwem organizacji 
zbiorowego zarządzania ustanowionych w 
celu zbierania i rozdzielania wynagrodzeń 
za nadawanie takich fonogramów.

Or. en

Uzasadnienie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. 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 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.
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Poprawka 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. 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 
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.

Or. en

Poprawka 89
Nicolae Vlad Popa

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

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 
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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. 

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, lub przestaje 
stosować skuteczne środki technologiczne, 
aby zapobiec obchodzeniu prawa, artysta 
wykonawca może rozwiązać umowę o 
przeniesienie lub powierzenie dopiero po 
upływie co najmniej 10 dni. 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. 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest przewidzenie odpowiedniego okresu, przed którego upływem artysta 
wykonawca nie będzie mógł rozwiązać umowy o przeniesienie lub powierzenie, aby uniknąć 
ewentualnych nadużyć.

Poprawka 90
Sharon Bowles

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

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 

6. Jeżeli po przyznaniu wydłużenia okresu 
ochrony praw autorskich producent 
fonogramu nie oferuje lub przestaje 
oferować na sprzedaż wystarczającą ilość 
egzemplarzy fonogramu albo nie 
udostępnia ich publicznie drogą 



PE416.322v02-00 78/93 AM\757970PL.doc

PL

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.

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 każdą 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.

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. 

Jeżeli po przyznaniu wydłużenia okresu 
ochrony praw autorskich 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. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z propozycji wprowadzenia systemu rejestracji.
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Poprawka 91
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 a – 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 
powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa 
o przeniesienie lub powierzenie jest 
rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym 
albo drugim, prawa producenta fonogramu 
do fonogramu wygasają.

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 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek wspólnego działania artystów wykonawców nie jest realistyczny.
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Poprawka 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 a – 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 
powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa 
o przeniesienie lub powierzenie jest 
rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym 
albo drugim, prawa producenta fonogramu 
do fonogramu wygasają.

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 już nie oferuje na 
sprzedaż wystarczającej ilości egzemplarzy 
przynajmniej jednej wersji fonogramu albo 
nie udostępnia jej 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 nie zgodzi się na uwzględnienie 
jego wniosku w rozsądnym terminie, 
wykonawca może rozwiązać powierzenie 
praw do tego fonogramu. Jeżeli fonogram 
zawiera utrwalenie wykonań kilku 
artystów wykonawców, mogą oni 
rozwiązać przeniesienie lub powierzenie 
tylko wspólnie. Jeżeli umowa o 
przeniesienie lub powierzenie jest 
rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym 
i drugim, prawa producenta fonogramu do 
ww. fonogramu wygasają.

Or. en

Uzasadnienie

Niepraktyczne jest oczekiwanie od producenta, że będzie oferował do sprzedaży / udostępniał 
każdą wersję fonogramu. Poprawka doprecyzowuje, że producent musi udostępnić 
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przynajmniej jedną wersję, i stanowi, że jeżeli producent nie oferuje / nie udostępnia 
przynajmniej jednej wersji, artysta wykonawca może zażądać od producenta, żeby to uczynił, 
a jeżeli producent nie zgodzi się tego zrobić, artysta wykonawca może rozwiązać powierzenie 
praw do tego fonogramu.

Poprawka 93
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 a – 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 
powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa 
o przeniesienie lub powierzenie jest 
rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym 
albo drugim, prawa producenta fonogramu 
do fonogramu wygasają.

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 już nie oferuje na 
sprzedaż wystarczającej ilości egzemplarzy 
przynajmniej jednej wersji fonogramu albo 
nie udostępnia jej 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. Jeżeli 
producent fonogramu nie zgodzi się na 
uwzględnienie jego wniosku w rozsądnym 
terminie, wykonawca może rozwiązać 
powierzenie praw do tego fonogramu.
Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie 
wykonań kilku artystów wykonawców, 
mogą oni rozwiązać ich umowy o 
przeniesienie lub powierzenie tylko 
wspólnie. Jeżeli przeniesienie lub 
powierzenie jest rozwiązane zgodnie ze 
zdaniem pierwszym i drugim, prawa 
producenta fonogramu do ww. fonogramu 
wygasają.
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Or. de

Uzasadnienie

Niepraktyczne jest oczekiwanie od producenta, że będzie oferował do sprzedaży / udostępniał 
każdą wersję fonogramu. Poprawka doprecyzowuje, że producent musi udostępnić 
przynajmniej jedną wersję, i stanowi, że jeżeli producent nie oferuje / nie udostępnia 
przynajmniej jednej wersji, artysta wykonawca może zażądać od producenta, żeby to uczynił. 
Jeżeli producent nie zgodzi się tego zrobić w rozsądnym terminie, artysta wykonawca może 
rozwiązać przeniesienie praw do tego fonogramu.

Poprawka 94
Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 a – 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 
powierzenie tylko wspólnie. Jeżeli umowa 
o przeniesienie lub powierzenie jest 
rozwiązana zgodnie ze zdaniem pierwszym 
albo drugim, prawa producenta fonogramu 

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 już nie oferuje na 
sprzedaż wystarczającej ilości egzemplarzy 
przynajmniej jednej wersji fonogramu albo 
nie udostępnia jej 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 nie zgodzi się na uwzględnienie 
jego wniosku w rozsądnym terminie, 
wykonawca może rozwiązać powierzenie
praw do tego fonogramu. Jeżeli fonogram 
zawiera utrwalenie wykonań kilku 
artystów wykonawców, mogą oni 
rozwiązać przeniesienie lub powierzenie 
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do fonogramu wygasają. tylko wspólnie. Jeżeli przeniesienie lub 
powierzenie jest rozwiązane zgodnie ze 
zdaniem pierwszym i drugim, prawa 
producenta fonogramu do ww. fonogramu 
wygasają.

Or. en

Uzasadnienie

Niepraktyczne jest oczekiwanie od producenta, że będzie oferował do sprzedaży / udostępniał 
każdą wersję fonogramu. Poprawka doprecyzowuje, że producent musi udostępnić 
przynajmniej jedną wersję, i stanowi, że jeżeli producent nie oferuje / nie udostępnia 
przynajmniej jednej wersji, artysta wykonawca może zażądać od producenta, żeby to uczynił, 
a jeżeli producent nie zgodzi się tego zrobić, artysta wykonawca może rozwiązać powierzenie 
praw do tego fonogramu.

Poprawka 95
Sajjad Karim

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

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 już nie oferuje na 
sprzedaż wystarczającej ilości egzemplarzy 
przynajmniej jednej wersji fonogramu albo 
nie udostępnia jej 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 
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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.

producent nie zgodzi się na uwzględnienie 
jego wniosku w rozsądnym terminie, 
wykonawca może rozwiązać powierzenie 
praw do tego fonogramu. Jeżeli fonogram 
zawiera utrwalenie wykonań kilku 
artystów wykonawców, mogą oni 
rozwiązać przeniesienie lub powierzenie 
tylko wspólnie. Jeżeli przeniesienie lub 
powierzenie jest rozwiązane zgodnie ze 
zdaniem pierwszym i drugim, prawa 
producenta fonogramu do ww. fonogramu 
wygasają.

Or. en

Uzasadnienie

Niepraktyczne jest oczekiwanie od producenta, że będzie oferował do sprzedaży / udostępniał 
każdą wersję fonogramu. Poprawka doprecyzowuje, że producent musi udostępnić 
przynajmniej jedną wersję, i stanowi, że jeżeli producent nie oferuje / nie udostępnia 
przynajmniej jednej wersji, artysta wykonawca może zażądać od producenta, żeby to uczynił, 
a jeżeli producent nie zgodzi się tego zrobić, artysta wykonawca może rozwiązać powierzenie 
praw do tego fonogramu.

Poprawka 96
Renate Weber

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

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 
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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. 

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

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy znacząca liczba artystów wykonawców pracuje nad tym samym 
wykonaniem, nierealistyczne jest wymaganie, by działali wspólnie. 50 lat po utrwaleniu 
wykonania może się okazać, że pozostający przy życiu artyści wykonawcy nie pamiętają nawet 
nazwisk innych artystów wykonawców biorących udział w tym samym nagraniu i nie są w 
stanie skontaktować się z nimi w rozsądnym okresie ani porozumieć się w kwestii wspólnych 
działań. W związku z tym konieczne jest zezwolenie artystom wykonawcom na podejmowania 
indywidualnych działań.

Poprawka 97
Sajjad Karim

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

skreślony
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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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 98
Jacques Toubon

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

Jeżeli po upływie pięciu lat od daty, w 
której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w 
wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez 
dyrektywę 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 
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wybranym przez nich miejscu i czasie, 
prawa producenta fonogramu do 
fonogramu i prawa artystów wykonawców 
w odniesieniu do utrwalenia ich wykonań 
wygasają.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie klauzuli „wykorzystuj albo strać” jest pożądane, powinno jednak odznaczać 
się większą elastycznością. Jeżeli prawo to miałoby przejść na artystów wykonawców, 
powinno się im umożliwić, by ich wykonanie zostało wykorzystane zanim utracą oni to prawo. 
Należy zatem zapewnić artystom wykonawcom bardziej rozsądny 5-letni okres umożliwiający 
nowy sposób wykorzystania wykonań.

Poprawka 99
Bert Doorn

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

Jeżeli po upływie pięciu lat od daty, w 
której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w 
wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez 
dyrektywę 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.



PE416.322v02-00 88/93 AM\757970PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Uczciwe jest ustanowienie dłuższego okresu przed uwolnieniem praw.

Poprawka 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Jeżeli po upływie pięciu lat od daty, w 
której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w 
wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez 
dyrektywę 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.

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia nowego sposobu wykorzystania wykonań po ponownym przejściu praw 
na artystów wykonawców należy zagwarantować im rzeczywistą możliwość takiego nowego 
sposobu wykorzystania odnośnego wykonania. Okres jednego roku jest zbyt krótki, aby 
artysta wykonawca uzyskał z powrotem prawa do swojego wykonania, podpisał kontrakt 
z nowym producentem i mógł udostępnić to wykonanie publicznie. Okres pięciu lat jest 
bardziej rozsądną opcją.
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Poprawka 101
Renate Weber

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.

Jeżeli po upływie pięciu lat od daty, w 
której na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 w 
wersji sprzed zmiany wprowadzonej przez 
dyrektywę 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.

Or. en

Uzasadnienie

Choć wprowadzenie klauzuli „wykorzystuj albo strać” jest pożądane, powinno jednak 
odznaczać się większą elastycznością. Jeżeli prawo to miałoby przejść na artystów 
wykonawców, powinno się im umożliwić, by ich wykonanie zostało wykorzystane zanim 
utracą oni to prawo. Należy zatem zapewnić artystom wykonawcom bardziej rozsądny 5-letni 
okres umożliwiający nowy sposób wykorzystania wykonań.
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Poprawka 102
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku gdy artysta wykonawca 
jest uprawniony do powtarzających się 
opłat, od opłat tych nie odlicza się 
żadnych zaliczek ani przewidzianych w 
umowie odliczeń od daty, w której na 
podstawie art. 3 ust. 1 w wersji sprzed 
zmiany wprowadzonej przez dyrektywę [// 
insert: Nr. of this amending directive]/WE 
artysta wykonawca przestanie podlegać 
ochronie.

Or. en

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, 
uzasadniającym je tym, 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 103
Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 10 a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki w celu 
zagwarantowania, że pełna opłata 
licencyjna lub stawka wynagrodzenia, 
nieobciążona zaliczkami czy 
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przewidzianymi w umowie odliczeniami, 
jest wypłacana w przedłużonym okresie 
ochrony praw artystom wykonawcom, 
których wyłączne prawa zostały 
przeniesione na producenta za wypłatą 
powtarzającego się wynagrodzenia.

Or. en

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, 
uzasadniającym je tym, 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 104
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Czas ochrony kompozycji muzycznej ze 
słowami wygasa po 70 latach licząc od 
dnia śmierci ostatniej spośród niżej 
wymienionych osób, bez względu na to, 
czy zostały uznane za współautorów:
autora tekstu i kompozytora muzyki.”

„Czas ochrony kompozycji muzycznej ze 
słowami wygasa w momencie śmierci 
spadkobiercy autora do trzeciego stopnia 
lub po 70 latach licząc od dnia śmierci 
ostatniej spośród niżej wymienionych 
osób, w zależności od tego, które z tych 
wydarzeń nastąpi później, bez względu na 
to, czy zostały uznane za współautorów:
autora tekstu i kompozytora muzyki.”

Or. en

Uzasadnienie

Konieczny jest dłuższy okres ochrony w celu zagwarantowania, że spadkobiercy autora 
otrzymają należne im płatności. Ważne jest zagwarantowanie, że spadkobiercy do trzeciego 
stopnia będą korzystali z tych praw.
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Poprawka 105
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2006/116/WE
Artykuł 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Czas ochrony kompozycji muzycznej ze 
słowami wygasa po 70 latach licząc od 
dnia śmierci ostatniej spośród niżej 
wymienionych osób, bez względu na to, 
czy zostały uznane za współautorów: 
autora tekstu i kompozytora muzyki.”

„Czas ochrony kompozycji muzycznej ze 
słowami wygasa po 70 latach licząc od 
dnia śmierci ostatniej spośród niżej 
wymienionych osób: autora tekstu i 
kompozytora muzyki.”

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądne jest przewidzenie jednoczesnego wygaśnięcia praw autorskich do słów i muzyki 
w przypadku wspólnie napisanych utworów muzycznych. Jednak w przypadku gdy słowa 
i muzyka zostały połączone zwyczajowo lub przypadkowo, lecz powstały niezależnie od siebie, 
powinny one zachować osobne okresy ochrony praw autorskich, umożliwiając ewentualnie 
różne połączenia (na przykład jak ma to często miejsce w przypadku hymnów).

Poprawka 106
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadza się następujący artykuł:

„Artykuł 2a
Najpóźniej w dniu ...*, a następnie co 
cztery lata Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
oraz Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie na temat 
zastosowania przedmiotowej dyrektywy, w 
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którym analizuje ona między innymi w 
oparciu o informacje dostarczone przez 
państwa członkowskie, na ile skuteczne są 
przepisy wprowadzone do przedmiotowej 
dyrektywy podczas jej przeglądu w celu 
osiągnięcia przyjętych celów. Komisja 
bada szczególnie, czy wydłużenie czasu 
ochrony praw miało pozytywny wpływ na 
sytuację socjalną artystów wykonawców i 
sektora muzycznego i czy konieczne jest 
wprowadzenie dodatkowych środków w 
celu osiągnięcia tych celów.
* Trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.”

Or. en
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