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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0464),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2, art. 55 i 95 Traktatu WE, zgodnie 
z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0281/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz Komisji Kultury i Edukacji (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł -1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2006/116/WE
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Wprowadza się punkt preambuły w 
brzmieniu:
„(14a) W celu ponownego zrównoważenia 
umów, na podstawie których, w oparciu o 
opłaty licencyjne, artyści wykonawcy 
przenoszą swoje wyłączne prawa na 
producenta fonogramu, dodatkowym 
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warunkiem związanym z wydłużeniem 
czasu ochrony praw powinna być klauzula 
„nowego początku” dla tych artystów 
wykonawców, którzy za opłatą licencyjną 
lub wynagrodzeniem powierzyli swoje 
wyżej wymienione wyłączne prawa 
producentom fonogramów. Aby artyści 
wykonawcy mogli w pełni skorzystać z 
wydłużonego czasu ochrony praw, 
państwa członkowskie powinny zadbać o 
to, by na mocy umów pomiędzy 
producentami fonogramów a artystami 
wykonawcami w wydłużonym czasie 
ochrony praw wypłacano artystom 
wykonawcom opłatę licencyjną lub stawkę 
wynagrodzenia nieobciążoną zaliczkami 
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, na 
podstawie tego, że zaliczki dla artystów nie zostały jeszcze wypłacone. Bez tego dodatkowego 
przepisu wydłużenie czasu ochrony w ostatecznym rozrachunku może być korzystne tylko dla 
mniejszości uznanych artystów.

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

„Jednakże: „Jednakże:

- jeżeli utrwalenie wykonania na innym 
nośniku niż fonogram jest zgodnie z 
prawem opublikowane lub zgodnie z 

- jeżeli utrwalenie wykonania na innym 
nośniku niż fonogram jest zgodnie z 
prawem opublikowane lub zgodnie z 
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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,

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 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 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

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

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

Główny wniosek dotyczący dyrektywy obejmuje wydłużenie czasu ochrony wykonawców 
i producentów fonogramów z 50 do 95 lat, ale przewidziano w nim także określone środki 
towarzyszące, takie jak ustanowienie funduszu na rzecz muzyków sesyjnych czy
wprowadzenie klauzuli „wykorzystuj albo strać” w umowach między wykonawcami 
a producentami fonogramów. Pod względem prawnym wnioski te dotyczą zmiany 
dyrektywy 2006/116/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa 
autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Dyrektywa ta skodyfikowała i zastąpiła 
wcześniejszą dyrektywę 93/98/EWG w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych 
praw pokrewnych (nazywaną często „dyrektywą czasu”), bez wprowadzania istotnych zmian. 

Przedmiotowe wnioski zmierzają do zapewnienia korzyści zarówno dla wykonawców, jak 
i producentów nagrań. Wydłużony czas ochrony byłby korzystny dla wykonawców, którzy 
w dodatkowym okresie mogliby nadal zarabiać pieniądze. 95-letni okres ograniczyłby spadek 
dochodów, który wykonawcy odczuwają po ukończeniu 70 lat, czyli dokładnie wtedy, kiedy 
ich wczesne wykonania nagrane w wieku dwudziestu kilku lat traciłyby ochronę. Nadal 
mieliby oni prawo do wynagrodzenia z tytułu nadawania, do wynagrodzenia za odtwarzanie 
muzyki w miejscach publicznych, takich jak bary i dyskoteki, oraz do rekompensaty za 
prywatne kopiowanie ich artystycznych wykonań. Wydłużony czas ochrony byłby także 
korzystny dla producentów nagrań. Generowałby on dodatkowy dochód ze sprzedaży nagrań 
w sklepach i w Internecie.

We wnioskach przedstawiono również jednolity sposób obliczania czasu ochrony, który 
stosuje się do kompozycji, zawierających wkład kilku autorów, ponieważ muzyka
w większości przypadków ma kilku autorów. Czas ochrony kompozycji muzycznych
obowiązujący w całej UE wygasałby 70 lat po śmierci ostatniego z autorów - czy to autora 
słów, czy to kompozytora muzyki.

Zgodnie z wnioskiem Komisji w sprawie zastosowania jednolitego sposobu obliczania czasu 
ochrony kompozycji muzycznych ze słowami, jeżeli kompozycja muzyczna będzie 
publikowana ze słowami, czas ochrony będzie liczony od śmierci ostatniej z następujących 
osób: autora tekstu albo kompozytora muzyki.

Obecne różnice w czasie ochrony, szczególnie między Europą i Stanami Zjednoczonymi, są 
powodem niepewności prawnej i piractwa, głównie w środowisku technologii cyfrowej, gdzie 
nie ma żadnych granic, a utwory mogą w tym samym momencie być wykorzystywane 
w różnych krajach. Nie da się zaprzeczyć, że różne czasy ochrony mogły pomóc w rozwoju 
piractwa – wykonania, które stały się własnością publiczną w jednym kraju, mogą być 
rozpowszechniane drogą internetową do innych krajów, gdzie nadal są chronione. Ponadto 
Europa jest w stanie chronić swoich artystów, co stanowi jeden z najważniejszych przejawów 
jej różnorodności kulturowej.

Zrównanie czasu ochrony z czasem obwiązującym w USA byłoby doskonałą okazją dla 
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europejskiej gospodarki, aby pogłębić rozwój strategii lizbońskiej UE na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia, która uznała szczególną wagę promowania branży artystycznej. W czasie, 
kiedy branża artystyczna opierająca się na własności intelektualnej generuje w UE coraz 
większy odsetek PKB, obecna rozbieżność między czasem ochrony w UE i Stanach 
Zjednoczonych wyraźnie stawia europejskie wytwórnie fonograficzne i wykonawców 
w sytuacji niekorzystnej pod względem konkurencji. Jeśli europejski przemysł nagrań 
muzycznych ma być naprawdę konkurencyjny na światowym rynku, UE musi wypełnić lukę 
poprzez zrównanie czasu ochrony na poziomie 95 lat, tak aby zapewnić równe szanse 
w stosunkach z głównym partnerem handlowym Europy. Osiągnięcie tego przy krótszym 
okresie nie byłoby możliwe.

Co więcej, obecny wzrost średniej długości życia ludzi na przestrzeni ostatnich lat sprawia, że 
wydłużenie czasu ochrony praw wykonawców jest dla zainteresowanych artystów jeszcze 
bardziej istotne. Niestety, wielu wykonawców zyskuje popularność i odnosi sukcesy głównie
w młodym wieku, więc konieczne jest, aby na starość otrzymywali oni odpowiednie 
wymierne wynagrodzenie zawsze wtedy, gdy ich dzieła są publicznie udostępniane.

Ponadto wydłużony czas ochrony sprzyjałby różnorodności kulturowej: przy niezmienionym 
czasie ochrony stare wykonania, stopniowo tracące ochronę praw autorskich, nieuchronnie 
byłyby faworyzowane na niekorzyść dzieł współczesnych. Co więcej, te ostatnie z całą 
pewnością dążyłyby do zaspokojenia tych rynków, na których czas ochrony jest dłuższy, 
ignorując potrzebę zróżnicowanych treści na rynku lokalnym. Trzeba wreszcie zrozumieć, że 
brak odpowiedniego statusu sprawia, że bardzo trudno jest wykonawcom w Europie zarobić 
na swoje utrzymanie z własnych dzieł, niezależnie od rozmiaru ich wkładu w gospodarkę 
kultury UE. Przeważająca większość wykonawców ma niewielki dostęp do systemu 
zabezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych czy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
i na ogół często styka się z niesprawiedliwymi praktykami umownymi. W tym kontekście 
środki pochodzące z praw własności intelektualnej stanowią dla wykonawców podstawowe 
źródło dochodu. 
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