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Poprawka 56
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozpowszechnianie treści chronionych 
prawem autorskim i prawami pokrewnymi 
oraz związanych z nimi usług, w tym 
książek, produkcji audiowizualnych oraz 
nagrań muzycznych, wymaga uzyskania 
od różnych podmiotów praw autorskich 
i praw pokrewnych, takich jak twórcy, 
artyści wykonawcy, producenci 
i wydawcy, licencji obejmujących te 
prawa. Zwykle w gestii podmiotów praw 
autorskich pozostaje wybór między 
samodzielnym a zbiorowym zarządzaniem 
przysługującymi im prawami. Zarządzanie 
prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi obejmuje udzielanie licencji 
użytkownikom, kontrolowanie 
licencjobiorców oraz monitorowanie 
korzystania z praw, egzekwowanie praw 
autorskich i praw pokrewnych, pobieranie 
wynagrodzeń autorskich z tytułu 
eksploatacji praw i podział kwot między 
podmiotami praw autorskich. Organizacje 
zbiorowego zarządzania umożliwiają 
podmiotom praw autorskich uzyskanie 
wynagrodzenia z tytułu korzystania z ich 
utworów w przypadkach, w których 
podmioty te nie byłyby same w stanie 
kontrolować tego wykorzystania lub 
egzekwować należnych im wynagrodzeń, 
w tym na rynkach zagranicznych. Ponadto 
organizacje te pełnią ważną rolę społeczną 
i kulturalną jako popularyzatorzy 
różnorodności ekspresji kulturalnej,
umożliwiając wejście na rynek nawet 
stosunkowo skromnym i mniej popularnym 
repertuarom. W art. 167 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
zobowiązano Unię do uwzględniania 
aspektów kulturalnych w swoim działaniu, 

(2) Rozpowszechnianie treści chronionych 
prawem autorskim i prawami pokrewnymi 
oraz związanych z nimi usług, w tym 
książek, produkcji audiowizualnych oraz 
nagrań muzycznych, wymaga uzyskania 
od różnych podmiotów praw autorskich 
i praw pokrewnych, takich jak twórcy, 
artyści wykonawcy, producenci 
i wydawcy, licencji obejmujących te 
prawa. Zwykle w gestii podmiotów praw 
autorskich pozostaje wybór między 
samodzielnym a zbiorowym zarządzaniem 
przysługującymi im prawami. Zarządzanie 
prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi obejmuje udzielanie licencji 
użytkownikom, kontrolowanie 
licencjobiorców oraz monitorowanie 
korzystania z praw, egzekwowanie praw 
autorskich i praw pokrewnych, pobieranie 
wynagrodzeń autorskich z tytułu 
eksploatacji praw i podział kwot między 
podmiotami praw autorskich. Organizacje 
zbiorowego zarządzania umożliwiają 
podmiotom praw autorskich uzyskanie 
wynagrodzenia z tytułu korzystania z ich 
utworów w przypadkach, w których 
podmioty te nie byłyby same w stanie 
kontrolować tego wykorzystania lub 
egzekwować należnych im wynagrodzeń, 
w tym na rynkach zagranicznych. Ponadto 
organizacje te pełnią ważną rolę społeczną 
i kulturalną jako popularyzatorzy 
różnorodności ekspresji kulturalnej, 
umożliwiając wejście na rynek nawet
stosunkowo skromnym i mniej popularnym 
repertuarom.
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zwłaszcza w celu poszanowania 
i popierania różnorodności jej kultur.

Or. en

Poprawka 57
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Usługi oferowane przez organizacje 
zbiorowego zarządzania podmiotom praw 
autorskich i użytkownikom mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju i utrzymania 
europejskiej sceny kulturalnej oraz 
rozwoju różnorodnego kulturowo 
przemysłu artystycznego. Organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi wspierają twórców poprzez 
rozwój ważnej działalności społecznej i 
kulturalnej, umożliwiając tym samym 
wejście na rynek bardziej wymagającym 
lub mniej popularnym repertuarom lub 
nowym artystom.

Or. en

Poprawka 58
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej zobowiązuje Unię do 
uwzględniania w swoich działaniach 
aspektów kulturalnych, zwłaszcza w celu 
poszanowania i propagowania 
różnorodności jej kultur. Oznacza to, że 
państwa członkowskie powinny chronić, 
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szanować i promować różnorodność 
kulturalną. Organizacje zbiorowego 
zarządzania pełnią i powinny nadal pełnić 
ważną rolę w popularyzowaniu 
różnorodności ekspresji kulturalnej, 
zarówno poprzez umożliwienie wejścia na 
rynek najmniejszym i mniej popularnym 
repertuarom muzycznym, jak i oferowanie 
usług społecznych, kulturalnych i 
edukacyjnych podmiotom praw autorskich 
dotyczących takiego repertuaru i jego 
odbiorcom.

Or. en

Poprawka 59
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Organizacje zbiorowego zarządzania z 
siedzibą w Unii muszą przestrzegać – jako 
usługodawcy – krajowych wymogów 
wynikających z dyrektywy 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na 
rynku wewnętrznym18, która ma na celu 
stworzenie ram prawnych zapewniających 
swobodę przedsiębiorczości i swobodny 
przepływ usług między państwami 
członkowskimi. Oznacza to, że organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny mieć 
swobodę świadczenia swoich usług za 
granicą, reprezentowania podmiotów 
praw autorskich mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w innych 
państwach członkowskich oraz udzielania 
licencji użytkownikom mającym miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w innych 
państwach członkowskich.

skreślony

Or. en
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Poprawka 60
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Organizacje zbiorowego zarządzania z 
siedzibą w Unii muszą przestrzegać – jako 
usługodawcy – krajowych wymogów 
wynikających z dyrektywy 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na 
rynku wewnętrznym18, która ma na celu 
stworzenie ram prawnych zapewniających 
swobodę przedsiębiorczości i swobodny 
przepływ usług między państwami 
członkowskimi. Oznacza to, że organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny mieć 
swobodę świadczenia swoich usług za 
granicą, reprezentowania podmiotów 
praw autorskich mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w innych 
państwach członkowskich oraz udzielania 
licencji użytkownikom mającym miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w innych 
państwach członkowskich.

skreślony

Or. de

Poprawka61
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Organizacje zbiorowego zarządzania z 
siedzibą w Unii muszą przestrzegać – jako 
usługodawcy – krajowych wymogów 
wynikających z dyrektywy 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 

(3) Organizacje zbiorowego zarządzania z 
siedzibą w Unii muszą przestrzegać – jako 
usługodawcy – krajowych wymogów 
wynikających z dyrektywy 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
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grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym18, która ma na celu 
stworzenie ram prawnych zapewniających 
swobodę przedsiębiorczości i swobodny 
przepływ usług między państwami 
członkowskimi. Oznacza to, że organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny mieć 
swobodę świadczenia swoich usług za 
granicą, reprezentowania podmiotów praw 
autorskich mających miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w innych państwach 
członkowskich oraz udzielania licencji 
użytkownikom mającym miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w innych 
państwach członkowskich.

grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym18, która ma na celu 
stworzenie ram prawnych zapewniających 
swobodę przedsiębiorczości i swobodny 
przepływ usług między państwami 
członkowskimi. Oznacza to, że organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny mieć 
możliwość świadczenia swoich usług za 
granicą, reprezentowania podmiotów praw 
autorskich mających miejsce zamieszkania 
lub siedzibę w innych państwach 
członkowskich oraz udzielania licencji 
użytkownikom mającym miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w innych 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny jednak zachować prawo do zatwierdzania organizacji 
zbiorowego zarządzania przed rozpoczęciem przez nie działalności.

Poprawka 62
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Niniejsza dyrektywa określa 
minimalne wymogi w celu stworzenia 
swobodnego przepływu usług na rynku 
wewnętrznym. Dyrektywa nie ingeruje w 
działania, jakie państwa członkowskie 
podejmują zgodnie z prawem 
wspólnotowym w celu ochrony oraz 
wsparcia różnorodności językowej i
kulturowej, a także celów odnoszących się 
do polityki społecznej z korzyścią dla
artystów. Pojęcie „nadrzędnego interesu 
publicznego”, do którego odnoszą się 
niektóre przepisy niniejszej dyrektywy, 
zostało ukształtowane przez Trybunał 
Sprawiedliwości w jego orzecznictwie 
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dotyczącym art. 43 i 49 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i może 
podlegać dalszej ewolucji. Obejmuje ono 
co najmniej następujące, istotne dla 
niniejszej dyrektywy zagadnienia: cele 
odnoszące się do polityki społecznej, 
ochronę odbiorców usług, ochronę 
własności intelektualnej, cele odnoszące 
się do polityki kulturowej, wspieranie 
języka narodowego, zachowanie 
narodowej spuścizny historycznej i 
kulturowej.

Or. de

Poprawka63
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych 
przepisach regulujących funkcjonowanie 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
zwłaszcza w odniesieniu do ich 
przejrzystości i odpowiedzialności wobec 
swoich członków i podmiotów praw 
autorskich. Oprócz trudności 
doświadczanych przez zagraniczne 
podmioty praw autorskich przy 
wykonywaniu swoich praw oraz zbyt 
częstych przypadków nieefektywnego 
zarządzania finansowego pobranymi 
wynagrodzeniami, problemy związane z 
funkcjonowaniem organizacji zbiorowego 
zarządzania prowadzą do niewydolności w 
eksploatacji praw autorskich i praw 
pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze 
szkodą dla członków organizacji 
zbiorowego zarządzania, podmiotów praw 
autorskich i użytkowników. Podobne 
problemy nie występują w przypadku 
niezależnych podmiotów świadczących 
usługi zarządzania prawami autorskimi, 

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych 
przepisach regulujących funkcjonowanie 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
zwłaszcza w odniesieniu do ich 
przejrzystości i odpowiedzialności wobec 
swoich członków i podmiotów praw 
autorskich. Oprócz trudności 
doświadczanych przez zagraniczne 
podmioty praw autorskich przy 
wykonywaniu swoich praw oraz zbyt 
częstych przypadków nieefektywnego 
zarządzania finansowego pobranymi 
wynagrodzeniami, problemy związane z 
funkcjonowaniem organizacji zbiorowego 
zarządzania prowadzą do niewydolności w 
eksploatacji praw autorskich i praw 
pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze 
szkodą dla członków organizacji 
zbiorowego zarządzania, podmiotów praw 
autorskich i użytkowników.
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które działają na rzecz podmiotów praw 
autorskich w charakterze ich 
przedstawicieli na potrzeby zarządzania 
ich prawami na zasadach handlowych, a 
w których podmiotom praw autorskich nie 
przysługują żadne prawa z tytułu 
członkostwa.

Or. en

Poprawka64
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych 
przepisach regulujących funkcjonowanie 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
zwłaszcza w odniesieniu do ich 
przejrzystości i odpowiedzialności wobec 
swoich członków i podmiotów praw 
autorskich. Oprócz trudności 
doświadczanych przez zagraniczne 
podmioty praw autorskich przy 
wykonywaniu swoich praw oraz zbyt 
częstych przypadków nieefektywnego 
zarządzania finansowego pobranymi 
wynagrodzeniami, problemy związane z 
funkcjonowaniem organizacji zbiorowego 
zarządzania prowadzą do niewydolności w 
eksploatacji praw autorskich i praw 
pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze 
szkodą dla członków organizacji 
zbiorowego zarządzania, podmiotów praw 
autorskich i użytkowników. Podobne 
problemy nie występują w przypadku 
niezależnych podmiotów świadczących 
usługi zarządzania prawami autorskimi, 
które działają na rzecz podmiotów praw 
autorskich w charakterze ich 
przedstawicieli na potrzeby zarządzania ich 
prawami na zasadach handlowych, a w 
których podmiotom praw autorskich nie 

(4) Istnieją znaczne różnice w krajowych 
przepisach regulujących funkcjonowanie 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
zwłaszcza w odniesieniu do ich 
przejrzystości i odpowiedzialności wobec 
swoich członków i podmiotów praw 
autorskich. Oprócz trudności 
doświadczanych przez zagraniczne 
podmioty praw autorskich przy 
wykonywaniu swoich praw oraz zbyt 
częstych przypadków nieefektywnego 
zarządzania finansowego pobranymi 
wynagrodzeniami, problemy związane z 
funkcjonowaniem organizacji zbiorowego 
zarządzania prowadzą do niewydolności w 
eksploatacji praw autorskich i praw 
pokrewnych na rynku wewnętrznym, ze 
szkodą dla członków organizacji 
zbiorowego zarządzania, podmiotów praw 
autorskich i użytkowników. Podobne 
problemy nie występują w przypadku 
niezależnych podmiotów świadczących 
usługi zarządzania prawami autorskimi, 
które działają na rzecz podmiotów praw 
autorskich w charakterze ich 
przedstawicieli na potrzeby zarządzania ich 
prawami na zasadach handlowych, a w 
których podmiotom praw autorskich nie 
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przysługują żadne prawa z tytułu 
członkostwa.

przysługują żadne prawa z tytułu 
członkostwa, o ile ich działania nie 
stanowią bezpośredniej konkurencji dla 
działań organizacji zbiorowego 
zarządzania w zakresie pobierania i 
podziału kwot należnych podmiotom praw 
autorskich. W takich przypadkach 
kryteria własności i kontroli członków nie 
znajdują zastosowania.

Or. en

Poprawka65
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu dopilnowania, aby podmioty 
praw autorskich i praw pokrewnych 
mogły w pełni korzystać z rynku 
wewnętrznego w przypadku, gdy 
przysługujące im prawa są przedmiotem 
zbiorowego zarządu, oraz aby ich swoboda 
w wykonywaniu przysługujących im praw 
nie była bezpodstawnie ograniczona, 
należy przewidzieć włączenie stosownych 
gwarancji do dokumentów założycielskich 
organizacji zbiorowego zarządzania. 
Ponadto zgodnie z dyrektywą 
2006/123/WE organizacje zbiorowego 
zarządzania, świadcząc usługi 
zarządzania, nie powinny dyskryminować, 
bezpośrednio lub pośrednio, podmiotów 
praw autorskich ze względu na ich 
przynależność państwową, miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
przedsiębiorstwa.

skreślony

Or. en
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Poprawka 66
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu dopilnowania, aby podmioty 
praw autorskich i praw pokrewnych mogły 
w pełni korzystać z rynku wewnętrznego w 
przypadku, gdy przysługujące im prawa są 
przedmiotem zbiorowego zarządu, oraz 
aby ich swoboda w wykonywaniu 
przysługujących im praw nie była 
bezpodstawnie ograniczona, należy 
przewidzieć włączenie stosownych 
gwarancji do dokumentów założycielskich 
organizacji zbiorowego zarządzania. 
Ponadto zgodnie z dyrektywą 
2006/123/WE organizacje zbiorowego 
zarządzania, świadcząc usługi zarządzania, 
nie powinny dyskryminować, bezpośrednio 
lub pośrednio, podmiotów praw autorskich 
ze względu na ich przynależność 
państwową, miejsce zamieszkania lub 
miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa.

(8) W celu dopilnowania, aby podmioty 
praw autorskich i praw pokrewnych mogły 
w pełni korzystać z rynku wewnętrznego w 
przypadku, gdy przysługujące im prawa są 
przedmiotem zbiorowego zarządu, oraz 
aby ich swoboda w wykonywaniu 
przysługujących im praw nie była pod 
żadnym pozorem ograniczona, należy 
przewidzieć włączenie stosownych 
gwarancji do dokumentów założycielskich 
organizacji zbiorowego zarządzania. 
Ponadto zgodnie z dyrektywą 
2006/123/WE organizacje zbiorowego 
zarządzania, świadcząc usługi zarządzania, 
nie powinny dyskryminować, bezpośrednio 
lub pośrednio, podmiotów praw autorskich 
ze względu na ich przynależność 
państwową, miejsce zamieszkania lub 
miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa. 
Należy unikać jakiejkolwiek bezpośredniej 
lub pośredniej formy dyskryminacji w 
związku z poprzednimi licencjami, 
zakresem repertuaru lub oczekiwanym 
obrotem.

Or. de

Uzasadnienie

Należy unikać jakiejkolwiek formy dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.

Poprawka 67
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Istniejąca swoboda świadczenia usług 
zbiorowego zarządzania i korzystania z 
tych usług ponad granicami oznacza, że 
podmioty praw autorskich mogą 
swobodnie wybierać organizację 
zbiorowego zarządzania na potrzeby 
zarządzania ich prawami, takimi jak prawa 
do publicznego wykonania lub nadawania, 
lub kategoriami praw, takimi jak prawo 
interaktywnego publicznego udostępniania 
utworu, pod warunkiem że organizacja 
zbiorowego zarządzania prowadzi już 
zarząd tego rodzaju prawami lub 
kategoriami praw. Oznacza to, że podmioty 
praw autorskich mogą w łatwy sposób 
wycofać swoje prawa lub kategorie praw 
spod zarządu prowadzonego przez daną 
organizację zbiorowego zarządzania i 
powierzyć lub przekazać całość lub część 
tych praw innej organizacji zbiorowego 
zarządzania lub innemu podmiotowi, bez 
względu na państwo członkowskie 
siedziby lub zamieszkania lub 
przynależność państwową organizacji 
zbiorowego zarządzania lub podmiotu 
praw autorskich. Organizacje zbiorowego 
zarządzania zarządzające różnymi 
rodzajami utworów oraz innymi 
przedmiotami prawa autorskiego, takimi 
jak utwory literackie, muzyczne lub 
fotograficzne, powinny również zapewnić 
tego rodzaju elastyczność podmiotom praw 
autorskich w odniesieniu do zarządzania 
różnymi rodzajami utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich. Organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny 
informować podmioty praw autorskich o 
tej możliwości wyboru i umożliwiać im jak 
najłatwiejsze z niej korzystanie. Wreszcie, 
niniejsza dyrektywa nie powinna 
pozbawiać podmiotów praw autorskich 
możliwości samodzielnego zarządzania
swoimi prawami, w tym na potrzeby 
zastosowań niekomercyjnych.

(9) Istniejąca swoboda świadczenia usług 
zbiorowego zarządzania i korzystania z 
tych usług ponad granicami oznacza, że 
podmioty praw autorskich mogą 
swobodnie wybierać organizację 
zbiorowego zarządzania na potrzeby 
zarządzania ich prawami, takimi jak prawa 
do publicznego wykonania lub nadawania, 
lub kategoriami praw, takimi jak prawo 
interaktywnego publicznego udostępniania 
utworu, pod warunkiem że organizacja 
zbiorowego zarządzania prowadzi już 
zarząd tego rodzaju prawami lub 
kategoriami praw. Oznacza to, że podmioty 
praw autorskich mogą w łatwy sposób 
wycofać swoje prawa lub kategorie praw 
spod zarządu prowadzonego przez daną 
organizację zbiorowego zarządzania i 
powierzyć lub przekazać całość lub część 
tych praw innej organizacji zbiorowego 
zarządzania lub innemu podmiotowi, bez 
względu na państwo członkowskie 
siedziby lub zamieszkania lub 
przynależność państwową organizacji 
zbiorowego zarządzania lub podmiotu 
praw autorskich. Organizacje zbiorowego 
zarządzania zarządzające różnymi 
rodzajami utworów oraz innymi 
przedmiotami prawa autorskiego, takimi 
jak utwory literackie, muzyczne lub 
fotograficzne, powinny również zapewnić 
tego rodzaju elastyczność podmiotom praw 
autorskich w odniesieniu do zarządzania 
różnymi rodzajami utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich. Organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny 
informować podmioty praw autorskich o 
tej możliwości wyboru i umożliwiać im jak 
najłatwiejsze z niej korzystanie. Wreszcie, 
niniejsza dyrektywa powinna chronić i 
umacniać podmioty praw autorskich w 
samodzielnym zarządzaniu swoimi 
prawami, w tym na potrzeby zastosowań 
niekomercyjnych.
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Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa powinna przyczynić się do zwiększenia ochrony.

Poprawka68
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Indywidualne wykonywanie 
wyłącznych praw gospodarczych, często 
spotykane w sektorze audiowizualnym, 
jest również spójne z celami rynku 
wewnętrznego, ponieważ przyczynia się do 
konsolidacji praw producenta do 
eksploatacji, a tym samym ogranicza 
ryzyko rozdrobnienia rynku.

Or. en

Poprawka 69
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wdrażanie przepisów dyrektywy musi 
się odbywać z uwzględnieniem specyfiki 
każdego sektora. Dyrektywa musi w 
szczególności uwzględniać fakt, że w 
sektorze audiowizualnym, który ogólnie 
charakteryzuje brak równowagi w 
stosunkach między autorami a 
producentami, zbiorowe zarządzanie 
stanowi najlepszy sposób 
zagwarantowania autorom godziwego 
wynagrodzenia. W rezultacie organizacje 
zbiorowego zarządzania, które zarządzają 
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prawami autorskimi w sektorze 
audiowizualnym, muszą mieć możliwość 
wydawania zezwoleń grupowych 
zarządzania prawami, bez rozróżniania 
kategorii. Muszą one również być 
uprawnione do określenia warunków 
rezygnacji autorów w stopniu, w jakim jest 
to niezbędne do realizacji zadań w 
zakresie wzajemności kosztów 
zarządzania, z korzyścią dla wszystkich 
autorów, ochrony i promowania 
różnorodności kulturowej oraz 
bezpieczeństwa prawnego użytkowników.

Or. fr

Poprawka70
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Członkostwo w organizacji 
zbiorowego zarządzania powinno opierać 
się na obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriach, w tym w
odniesieniu do wydawców, którym na 
mocy umowy w sprawie eksploatacji praw 
przysługuje udział w wynagrodzeniu z 
tytułu praw zarządzanych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania oraz 
prawo do pobrania tego wynagrodzenia od 
organizacji zbiorowego zarządzania.

(10) Członkostwo w organizacji 
zbiorowego zarządzania powinno opierać 
się na obiektywnych i 
niedyskryminujących kryteriach, w tym w 
odniesieniu do stowarzyszeń podmiotów 
praw autorskich, takich jak inne 
organizacje zbiorowego zarządzania lub 
związki podmiotów praw autorskich,
wydawców, którym na mocy umowy w 
sprawie eksploatacji praw przysługuje 
udział w wynagrodzeniu z tytułu praw 
zarządzanych przez organizacje 
zbiorowego zarządzania oraz prawo do 
pobrania tego wynagrodzenia od 
organizacji zbiorowego zarządzania.

Or. en

Poprawka71
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Od organizacji zbiorowego 
zarządzania oczekuje się działania w 
interesie swoich członków. Należy zatem 
przewidzieć system, który umożliwi 
członkom organizacji zbiorowego 
zarządzania wykonywanie ich praw 
członkowskich poprzez udział w procesie 
decyzyjnym tych organizacji. 
Poszczególne kategorie członków powinny 
być reprezentowane w procesie 
decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony 
sposób. Skuteczność regulaminu walnego 
zgromadzenia członków organizacji 
zbiorowego zarządzania osłabiać może 
brak przepisów regulujących tryb 
zwoływania i prowadzenia obrad walnego 
zgromadzenia. Konieczne jest zatem 
dopilnowanie, aby walne zgromadzenie 
zwoływane było regularnie, przy czym nie 
rzadziej niż raz do roku, oraz aby 
najważniejsze decyzje w organizacji 
zbiorowego zarządzania podejmowane 
były przez walne zgromadzenie.

(11) Organizacje zbiorowego zarządzania 
powinny działać w najlepszym zbiorowym
interesie podmiotów praw autorskich, 
które reprezentują. Należy zatem 
przewidzieć system, który umożliwi 
członkom organizacji zbiorowego 
zarządzania wykonywanie ich praw 
członkowskich poprzez udział w procesie 
decyzyjnym tych organizacji. 
Poszczególne kategorie członków, takie 
jak producenci czy wykonawcy, powinny 
być reprezentowane w procesie 
decyzyjnym w sprawiedliwy i wyważony 
sposób. Skuteczność regulaminu walnego 
zgromadzenia członków organizacji 
zbiorowego zarządzania osłabiać może 
brak przepisów regulujących tryb 
zwoływania i prowadzenia obrad walnego 
zgromadzenia. Konieczne jest zatem 
dopilnowanie, aby walne zgromadzenie 
zwoływane było regularnie, przy czym nie 
rzadziej niż raz do roku, oraz aby 
najważniejsze decyzje w organizacji 
zbiorowego zarządzania podejmowane 
były przez walne zgromadzenie.

Or. en

Poprawka 72
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Członkowie organizacji zbiorowego 
zarządzania powinni móc uczestniczyć w 
walnym zgromadzeniu i głosować w 
trakcie jego obrad; wykonywanie tych 

(12) Członkowie organizacji zbiorowego 
zarządzania powinni móc uczestniczyć w 
walnym zgromadzeniu i głosować w 
trakcie jego obrad; wykonywanie tych 
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praw może podlegać wyłącznie zasadnym i 
współmiernym ograniczeniom. Należy 
ułatwić członkom wykonywanie praw 
głosu.

praw może podlegać wyłącznie zasadnym i 
współmiernym ograniczeniom. Należy 
ułatwić członkom wykonywanie praw 
głosu, w miarę możliwości drogą 
elektroniczną.

Or. de

Poprawka 73
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Członkowie organizacji zbiorowego 
zarządzania powinni móc uczestniczyć w 
walnym zgromadzeniu i głosować w 
trakcie jego obrad; wykonywanie tych 
praw może podlegać wyłącznie zasadnym i 
współmiernym ograniczeniom. Należy 
ułatwić członkom wykonywanie praw 
głosu.

(12) Członkowie organizacji zbiorowego 
zarządzania mogą uczestniczyć w walnym 
zgromadzeniu i głosować w trakcie jego 
obrad. Należy ułatwić wszystkim członkom 
wykonywanie czynnych i biernych praw 
głosu.

Or. de

Uzasadnienie

Niedopuszczalnym jest, by istniały różne kategorie członków. Wszyscy członkowie powinni 
dysponować takim samym, ogólnym prawem głosu, które mogą łatwo wykonywać.

Poprawka74
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Członków należy dopuścić do udziału 
w monitorowaniu zarządzania 
organizacjami zbiorowego zarządzania. W 
tym celu organizacje zbiorowego 

(13) Członków należy dopuścić do udziału 
w monitorowaniu zarządzania 
organizacjami zbiorowego zarządzania. W 
tym celu organizacje zbiorowego 
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zarządzania powinny ustanowić funkcję 
nadzorczą, która jest odpowiednia w 
kontekście ich struktury organizacyjnej, 
oraz umożliwić przedstawicielom 
członków zasiadanie w organie 
sprawującym tę funkcję. Aby uniknąć 
nakładania nadmiernych obciążeń na 
mniejsze organizacje zbiorowego 
zarządzania oraz nadać proporcjonalny 
charakter obowiązkom wynikającym z 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie powinny móc – jeśli uznają 
to za konieczne – wyłączać najmniejsze 
organizacje zbiorowego zarządzania spod 
obowiązku organizowania takiej funkcji 
nadzorczej.

zarządzania powinny ustanowić funkcję 
nadzorczą, która jest odpowiednia w 
kontekście ich struktury organizacyjnej, 
oraz umożliwić przedstawicielom 
członków zasiadanie w organie 
sprawującym tę funkcję. Aby uniknąć 
nakładania nadmiernych obciążeń na 
mniejsze organizacje zbiorowego 
zarządzania, w zgodzie ze zobowiązaniami 
związanymi z lepszymi uregulowaniami 
prawnymi, oraz nadać proporcjonalny 
charakter obowiązkom wynikającym z 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie powinny wyłączać 
najmniejsze organizacje zbiorowego 
zarządzania spod obowiązku 
organizowania takiej funkcji nadzorczej.

Or. en

Uzasadnienie

W zgodzie z lepszymi uregulowaniami prawnymi i zobowiązaniami Komisji państwa 
członkowskie mają prawo zwolnić mikroprzedsiębiorstwa z niektórych wymogów będących 
potencjalnie źródłem obciążeń.

Poprawka75
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Członków należy dopuścić do udziału 
w monitorowaniu zarządzania 
organizacjami zbiorowego zarządzania. W 
tym celu organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny ustanowić funkcję 
nadzorczą, która jest odpowiednia w 
kontekście ich struktury organizacyjnej, 
oraz umożliwić przedstawicielom 
członków zasiadanie w organie 
sprawującym tę funkcję. Aby uniknąć 
nakładania nadmiernych obciążeń na 
mniejsze organizacje zbiorowego 

(13) Członków należy dopuścić do udziału 
w monitorowaniu zarządzania 
organizacjami zbiorowego zarządzania. 
W tym celu organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny ustanowić funkcję 
nadzorczą, która będzie odpowiednia w 
kontekście ich struktury organizacyjnej, 
oraz umożliwić członkom należącym do 
poszczególnych kategorii równą 
reprezentację w organie sprawującym tę 
funkcję. Aby uniknąć nakładania 
nadmiernych obciążeń na mniejsze 
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zarządzania oraz nadać proporcjonalny 
charakter obowiązkom wynikającym z 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie powinny móc – jeśli uznają 
to za konieczne – wyłączać najmniejsze 
organizacje zbiorowego zarządzania spod 
obowiązku organizowania takiej funkcji 
nadzorczej.

organizacje zbiorowego zarządzania oraz 
nadać proporcjonalny charakter 
obowiązkom wynikającym z niniejszej 
dyrektywy, państwa członkowskie 
powinny móc – jeśli uznają to za konieczne 
– wyłączać najmniejsze organizacje 
zbiorowego zarządzania spod obowiązku 
organizowania takiej funkcji nadzorczej.

Or. en

Poprawka76
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Sytuacje, w których podział kwot 
należnych podmiotom praw autorskich 
jest niemożliwy ze względu na to, że 
organizacje zbiorowego zarządzania nie 
zidentyfikowały ani nie zlokalizowały 
właściwych podmiotów praw autorskich, 
mogą zniechęcać organizacje zbiorowego 
zarządzania do podejmowania należytego 
wysiłku w celu znalezienia właściwych 
podmiotów praw autorskich, jeżeli w 
przypadku ich nieznalezienia mają prawo 
zatrzymać pieniądze i wykorzystać je do 
innych celów. Mając na uwadze, że to 
państwa członkowskie ponoszą największą 
odpowiedzialność za politykę kulturalną, 
wszelkie kwoty, których z powyższych 
powodów nie można wypłacić podmiotom 
praw autorskich, powinny trafiać do 
specjalnego funduszu utworzonego i 
zarządzanego przez państwo 
członkowskie, w którym zebrano 
pieniądze. Z takiego funduszu wypłacano 
by wszelkie należności z tytułu roszczeń ze 
strony ujawniających się po czasie 
podmiotów praw autorskich. Ponadto 
każde państwo członkowskie podejmie we 
własnym zakresie decyzję co do sposobu 
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wykorzystania pieniędzy z funduszu na 
cele pokrewne, takie jak zapłata kwot 
należnych ujawniającym się po czasie 
podmiotom praw autorskich zgodnie z 
dyrektywą 2012/28/UE w sprawie 
niektórych dozwolonych sposobów 
korzystania z utworów osieroconych, a 
także digitalizacja i odnowa dziedzictwa 
kulturalnego oraz promowanie 
różnorodności kulturalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. zmieniony art. 12 ust. 2.

Poprawka77
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ponieważ podmiotom praw autorskich 
przysługuje wynagrodzenie z tytułu 
eksploatacji ich praw, ważne jest, aby o 
wszelkich potrąceniach innych niż 
potrącenia na poczet opłat z tytułu 
zarządzania lub potrącenia wymagane 
przez prawo krajowe decydowali 
członkowie organizacji zbiorowego 
zarządzania; równie ważne jest 
zapewnienie przez te organizacje wobec 
podmiotów praw autorskich przejrzystości 
zasad regulujących te potrącenia. Każdy 
podmiot praw autorskich powinien mieć, 
na zasadzie równego traktowania, dostęp 
do wszelkich usług o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 
finansowanych z potrącanych środków. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak 
wpływać na przepisy prawa krajowego 
dotyczące wszelkich aspektów w niej 
nieuregulowanych.

(16) Ponieważ podmiotom praw autorskich 
przysługuje wynagrodzenie z tytułu 
eksploatacji ich praw, ważne jest, aby o 
wszelkich potrąceniach innych niż
potrącenia na poczet opłat z tytułu 
zarządzania, na przykład potrącenia na 
cele społeczne, kulturalne lub edukacyjne,
lub potrącenia wymagane przez prawo 
krajowe decydowali członkowie 
organizacji zbiorowego zarządzania; 
równie ważne jest zapewnienie przez te 
organizacje wobec podmiotów praw 
autorskich przejrzystości zasad 
regulujących te potrącenia. Każdy podmiot 
praw autorskich powinien mieć, na 
zasadzie równego traktowania, dostęp do 
wszelkich usług o charakterze socjalnym, 
kulturalnym lub edukacyjnym 
finansowanych z potrącanych środków. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak 
wpływać na przepisy prawa krajowego 
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dotyczące wszelkich aspektów w niej 
nieuregulowanych.

Or. en

Poprawka 78
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ponieważ podmiotom praw autorskich 
przysługuje wynagrodzenie z tytułu 
eksploatacji ich praw, ważne jest, aby o 
wszelkich potrąceniach innych niż 
potrącenia na poczet opłat z tytułu 
zarządzania lub potrącenia wymagane 
przez prawo krajowe decydowali 
członkowie organizacji zbiorowego 
zarządzania; równie ważne jest 
zapewnienie przez te organizacje wobec 
podmiotów praw autorskich przejrzystości 
zasad regulujących te potrącenia. Każdy 
podmiot praw autorskich powinien mieć, 
na zasadzie równego traktowania, dostęp 
do wszelkich usług o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 
finansowanych z potrącanych środków. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak 
wpływać na przepisy prawa krajowego 
dotyczące wszelkich aspektów w niej 
nieuregulowanych.

(16) Ponieważ podmiotom praw autorskich 
przysługuje wynagrodzenie z tytułu 
eksploatacji ich praw, ważne jest, aby o 
wszelkich potrąceniach decydowali 
wszyscy członkowie organizacji 
zbiorowego zarządzania; równie ważne jest 
zapewnienie przez te organizacje wobec 
podmiotów praw autorskich jasności i
przejrzystości zasad regulujących te 
potrącenia. Każdy podmiot praw 
autorskich powinien nieustannie mieć, na 
zasadzie równego traktowania, łatwy
dostęp do wszelkich usług o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 
finansowanych z potrącanych środków. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak 
wpływać na przepisy prawa krajowego 
dotyczące wszelkich aspektów w niej 
nieuregulowanych.

Or. de

Poprawka79
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)



AM\933267PL.doc 21/118 PE508.268v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Organizacje zbiorowego zarządzania 
mogą ze sobą współpracować w celu 
zwiększenia skuteczności procedury, 
poprawy przejrzystości i zapobiegania 
sytuacjom, w których użytkownicy 
otrzymują więcej niż jedną fakturę na te 
same prawa do tych samych utworów. 
Koszty i korzyści współpracy, w tym m.in. 
gromadzenia we wspólnej bazie danych 
informacji na temat wydanych licencji i 
wspólnego wystawiania faktur, wymagają 
dalszej analizy.

Or. en

Poprawka 80
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Organizacje zbiorowego zarządzania 
i użytkownicy powinni również ustanowić 
procedury komunikacji umożliwiające 
użytkownikom przekazywanie 
niezbędnych informacji dotyczących 
korzystania z licencji oraz zgłaszanie w 
rzetelny sposób i w możliwie jak 
najszerszym zakresie faktycznego 
wykorzystania utworów objętych licencją.

Or. en

Poprawka 81
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia zaufania 
podmiotów praw autorskich, 
użytkowników oraz innych organizacji 
zbiorowego zarządzania do usług 
zarządzania świadczonych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania, każda 
organizacja zbiorowego zarządzania 
powinna mieć obowiązek ustanowienia 
szczególnych środków w zakresie 
przejrzystości. Każda organizacja powinna 
więc informować poszczególne podmioty 
praw autorskich o wypłaconych im 
kwotach oraz o dokonanych potrąceniach. 
Powinny mieć one również obowiązek 
przekazywania wystarczająco dokładnych 
informacji, w tym informacji finansowych, 
innym organizacjom zbiorowego 
zarządzania, których prawami zarządzają 
na podstawie umów o reprezentacji. Każda 
organizacja zbiorowego zarządzania 
powinna również udostępniać do 
publicznej wiadomości wystarczającą ilość 
informacji, aby umożliwić podmiotom 
praw autorskich, użytkownikom i innym 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
zrozumienie jej struktury i sposobu 
prowadzenia przez nią działalności. 
Organizacje zbiorowego zarządzania w 
szczególności ujawniają podmiotom praw 
autorskich, użytkownikom oraz innym 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
zakres swojego repertuaru oraz ich zasady 
dotyczące opłat, potrąceń i stawek 
wynagrodzeń autorskich.

(19) W celu zwiększenia zaufania 
podmiotów praw autorskich, 
użytkowników oraz innych organizacji 
zbiorowego zarządzania do usług 
zarządzania świadczonych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania, każda 
organizacja zbiorowego zarządzania 
powinna mieć obowiązek ustanowienia 
szczególnych środków w zakresie 
przejrzystości. Każda organizacja powinna 
więc informować poszczególne podmioty 
praw autorskich o wypłaconych im 
kwotach oraz o dokonanych potrąceniach. 
Powinny mieć one również obowiązek 
przekazywania wystarczająco dokładnych 
informacji, w tym informacji finansowych, 
innym organizacjom zbiorowego 
zarządzania, których prawami zarządzają 
na podstawie umów o reprezentacji. Każda 
organizacja zbiorowego zarządzania 
powinna również udostępniać do 
publicznej wiadomości wystarczającą ilość 
informacji, aby umożliwić podmiotom 
praw autorskich, użytkownikom, innym 
organizacjom zbiorowego zarządzania oraz 
opinii publicznej zrozumienie jej struktury
i sposobu prowadzenia przez nią 
działalności. Organizacje zbiorowego 
zarządzania w szczególności udostępniają
podmiotom praw autorskich, 
użytkownikom, innym organizacjom 
zbiorowego zarządzania oraz opinii 
publicznej zakres swojego repertuaru oraz 
ich zasady dotyczące opłat, potrąceń i 
stawek wynagrodzeń autorskich.

Or. de

Poprawka 82
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić podmiotom praw 
autorskich możliwość monitorowania 
wyników organizacji zbiorowego 
zarządzania, które ich reprezentują, oraz 
porównywania wyników poszczególnych 
organizacji, organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny udostępniać do 
publicznej wiadomości roczne 
sprawozdanie na temat przejrzystości 
zawierające możliwe do porównania, 
zbadane informacje finansowe 
charakterystyczne dla działalności 
prowadzonej przez organizacje zbiorowego 
zarządzania. Organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny również udostępniać 
do publicznej wiadomości odrębne roczne 
sprawozdanie z wykorzystania środków 
przeznaczonych na usługi o charakterze 
socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym. 
Aby uniknąć nakładania nadmiernych 
obciążeń na mniejsze organizacje 
zbiorowego zarządzania oraz nadać 
proporcjonalny charakter obowiązkom 
wynikającym z niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie powinny móc – jeśli 
uznają to za konieczne – wyłączać 
najmniejsze organizacje zbiorowego 
zarządzania spod niektórych obowiązków 
w zakresie przejrzystości.

(20) Aby zapewnić podmiotom praw 
autorskich możliwość monitorowania 
wyników organizacji zbiorowego 
zarządzania, które ich reprezentują, oraz 
porównywania wyników poszczególnych 
organizacji, organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny udostępniać do 
publicznej wiadomości roczne 
sprawozdanie na temat przejrzystości 
zawierające możliwe do porównania, 
zbadane informacje finansowe 
charakterystyczne dla działalności 
prowadzonej przez organizacje zbiorowego 
zarządzania. Organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny również udostępniać 
do publicznej wiadomości odrębne roczne 
sprawozdanie z wykorzystania środków 
przeznaczonych na usługi o charakterze 
socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym. 
Aby uniknąć nakładania nadmiernych 
obciążeń na mniejsze organizacje 
zbiorowego zarządzania, w zgodzie ze 
zobowiązaniami związanymi z lepszymi 
uregulowaniami prawnymi, oraz nadać 
proporcjonalny charakter obowiązkom 
wynikającym z niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie powinny wyłączać 
najmniejsze organizacje zbiorowego 
zarządzania z obowiązku organizowania 
takiej funkcji nadzorczej.

Or. en

Uzasadnienie

W zgodzie z lepszymi uregulowaniami prawnymi i zobowiązaniami Komisji państwa 
członkowskie mają prawo zwolnić mikroprzedsiębiorstwa z niektórych wymogów będących 
potencjalnie źródłem obciążeń.

Poprawka83
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
uzgodnień państw członkowskich co do 
zarządzania takimi prawami jak 
rozbudowane zbiorowe udzielanie licencji, 
obowiązkowe zarządzanie zbiorowe i 
ustawowe domniemane reprezentacje lub 
przeniesienia praw, pod warunkiem że 
takie uzgodnienia są zgodne z prawem 
unijnym i międzynarodowymi 
zobowiązaniami prawnymi Unii i państw 
członkowskich. W przypadku 
obowiązkowego zbiorowego zarządzania 
wszystkimi utworami należącymi do danej 
kategorii praw lub danego rodzaju treści 
obowiązek publikowania repertuaru nie 
ma zastosowania, gdy tylko jedna 
organizacja posiada aktywne 
upoważnienie.

Or. en

Poprawka84
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Chociaż internet nie zna granic, 
internetowy rynek usług muzycznych w 
UE jest wciąż rozdrobniony; wciąż nie 
udało się jeszcze stworzyć jednolitego 
rynku w tym obszarze. Złożoność i 
trudności związane ze zbiorowym 
zarządzaniem prawami w Europie w wielu 
przypadkach potęguje tylko rozdrobnienie 
europejskiego cyfrowego rynku 
internetowych usług muzycznych. Sytuacja 
ta stoi w ostrej sprzeczności z szybko 
rosnącym popytem ze strony konsumentów 

(22) Chociaż internet nie zna granic, 
internetowy rynek usług muzycznych w 
UE jest wciąż rozdrobniony; wciąż nie 
udało się jeszcze stworzyć jednolitego 
rynku w tym obszarze. Złożoność i 
trudności związane ze zbiorowym 
zarządzaniem prawami w Europie w wielu 
przypadkach potęguje tylko rozdrobnienie 
europejskiego cyfrowego rynku 
internetowych usług muzycznych. Sytuacja 
ta stoi w ostrej sprzeczności z szybko 
rosnącym popytem ze strony konsumentów 
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na usługi zapewniające dostęp do 
cyfrowych treści i związane z nimi 
innowacyjne usługi, w tym w kontekście 
transgranicznym.

na usługi zapewniające dostęp do 
cyfrowych treści i związane z nimi 
innowacyjne usługi, w tym w kontekście 
transgranicznym. W konsekwencji 
potencjał technologii informacyjnej nadal 
nie jest wykorzystywany, a konsumenci są 
pozbawiani dostępu do jednolitego 
cyfrowego rynku bez granic. Należy zatem 
poczynić postępy w kierunku zapewniania 
równego statusu swobodnego przepływu 
towarów i usług, zarówno fizycznych, jak i 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka85
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Udzielanie licencji 
wieloterytorialnych i wielorepertuarowych 
na wykorzystywanie praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji oraz zapewnienie godziwego i 
stosownego wynagrodzenia dla podmiotów 
praw autorskich przez organizacje 
zbiorowego zarządzania leży w ogólnym i 
kulturalnym interesie Unii Europejskiej i 
jej obywateli. Współpraca transgraniczna 
organizacji zbiorowego zarządzania lub 
konsolidacja ich działalności z zakresu 
udzielania licencji w celu łączenia 
uzupełniających się repertuarów jest 
niezbędna do utworzenia i 
funkcjonowania wydajnego systemu 
licencji wieloterytorialnych i 
wielorepertuarowych na wykorzystywanie 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji.

Or. en
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Poprawka86
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W internetowej branży muzycznej, w 
której normą jest wciąż zbiorowe 
zarządzanie prawami autorskimi w 
granicach poszczególnych terytoriów, 
konieczne jest stworzenie warunków 
sprzyjających stosowaniu przez 
organizacje zbiorowego zarządzania 
najefektywniejszych praktyk w zakresie 
udzielania licencji, coraz częściej w 
kontekście transgranicznym. Należy zatem 
przewidzieć zbiór przepisów 
koordynujących podstawowe warunki 
świadczenia przez organizacje zbiorowego 
zarządzania usług w zakresie zbiorowego 
udzielania licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw autorskich do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji. Przepisy te powinny zapewnić 
konieczną minimalną jakość tych usług 
transgranicznych świadczonych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania, 
zwłaszcza pod względem przejrzystości 
reprezentowanego przez nie repertuaru i 
poprawności przepływów finansowych 
związanych z korzystaniem z tych praw. 
Przepisy te powinny również określić ramy 
ułatwiające dobrowolną konsolidację 
repertuaru muzycznego, a przez to 
ograniczenie liczby licencji, których 
użytkownik potrzebuje, aby móc 
świadczyć swoją usługę na wielu 
terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić 
organizacji zbiorowego zarządzania 
występowanie z wnioskiem do innej 
organizacji zbiorowego zarządzania o 
reprezentowanie jej repertuaru na więcej 
niż jednym terytorium, w przypadku gdy 
sama nie jest w stanie wypełnić tych 

(24) W internetowej branży muzycznej, w 
której normą jest wciąż zbiorowe 
zarządzanie prawami autorskimi w 
granicach poszczególnych terytoriów, 
konieczne jest stworzenie warunków 
sprzyjających stosowaniu przez 
organizacje zbiorowego zarządzania 
najefektywniejszych praktyk w zakresie 
udzielania licencji, coraz częściej w 
kontekście transgranicznym. Należy zatem 
przewidzieć zbiór przepisów 
koordynujących podstawowe warunki 
świadczenia przez organizacje zbiorowego 
zarządzania usług w zakresie zbiorowego 
udzielania licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw autorskich do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, dając tym samym 
konsumentom większy wybór i czyniąc 
postępy w kierunku utworzenia 
jednolitego rynku cyfrowego. Przepisy te 
powinny zapewnić konieczną minimalną 
jakość tych usług transgranicznych 
świadczonych przez organizacje 
zbiorowego zarządzania, zwłaszcza pod 
względem przejrzystości 
reprezentowanego przez nie repertuaru i 
poprawności przepływów finansowych 
związanych z korzystaniem z tych praw. 
Przepisy te powinny również określić ramy 
ułatwiające dobrowolną konsolidację 
repertuaru muzycznego, a przez to 
ograniczenie liczby licencji, których 
użytkownik potrzebuje, aby móc 
świadczyć swoją usługę na wielu 
terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić 
organizacji zbiorowego zarządzania 
występowanie z wnioskiem do innej



AM\933267PL.doc 27/118 PE508.268v01-00

PL

wymogów. Organizacja zbiorowego 
zarządzania, do której zwrócono się z 
takim wnioskiem, powinna być 
zobowiązana – pod warunkiem że 
konsoliduje repertuar i udziela licencji 
wieloterytorialnych lub oferuje usługi w 
tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od 
wnioskującej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Rozwój legalnych 
internetowych usług muzycznych w całej 
Unii powinien również przyczynić się do 
walki z naruszaniem praw własności 
intelektualnej w internecie.

organizacji zbiorowego zarządzania o 
reprezentowanie jej repertuaru na więcej 
niż jednym terytorium, w przypadku gdy 
sama nie jest w stanie wypełnić tych 
wymogów. Organizacja zbiorowego 
zarządzania, do której zwrócono się z 
takim wnioskiem, powinna być 
zobowiązana – pod warunkiem że 
konsoliduje repertuar i udziela licencji 
wieloterytorialnych lub oferuje usługi w 
tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od 
wnioskującej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Rozwój legalnych 
internetowych usług muzycznych w całej 
Unii powinien również przyczynić się do 
walki z naruszaniem praw własności 
intelektualnej w internecie.

Or. en

Poprawka87
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W internetowej branży muzycznej, w 
której normą jest wciąż zbiorowe 
zarządzanie prawami autorskimi w 
granicach poszczególnych terytoriów,
konieczne jest stworzenie warunków 
sprzyjających stosowaniu przez 
organizacje zbiorowego zarządzania 
najefektywniejszych praktyk w zakresie 
udzielania licencji, coraz częściej w 
kontekście transgranicznym. Należy zatem 
przewidzieć zbiór przepisów 
koordynujących podstawowe warunki 
świadczenia przez organizacje zbiorowego 
zarządzania usług w zakresie zbiorowego 
udzielania licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw autorskich do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji. Przepisy te powinny zapewnić 

(24) W przeciwieństwie do innych branży 
artystycznych, w których bezpośrednie 
udzielanie licencji odgrywa większą rolę, 
w branży muzycznej normą jest wciąż 
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi 
w granicach poszczególnych terytoriów. 
Konieczne jest zatem stworzenie 
warunków sprzyjających stosowaniu przez 
organizacje zbiorowego zarządzania 
najefektywniejszych praktyk w zakresie 
udzielania licencji, coraz częściej w 
kontekście transgranicznym. Należy zatem 
przewidzieć zbiór przepisów 
koordynujących podstawowe warunki 
świadczenia przez organizacje zbiorowego 
zarządzania usług w zakresie zbiorowego 
udzielania licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw autorskich do utworów 
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konieczną minimalną jakość tych usług 
transgranicznych świadczonych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania, 
zwłaszcza pod względem przejrzystości 
reprezentowanego przez nie repertuaru i 
poprawności przepływów finansowych 
związanych z korzystaniem z tych praw. 
Przepisy te powinny również określić ramy 
ułatwiające dobrowolną konsolidację 
repertuaru muzycznego, a przez to 
ograniczenie liczby licencji, których 
użytkownik potrzebuje, aby móc 
świadczyć swoją usługę na wielu 
terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić 
organizacji zbiorowego zarządzania 
występowanie z wnioskiem do innej 
organizacji zbiorowego zarządzania o 
reprezentowanie jej repertuaru na więcej 
niż jednym terytorium, w przypadku gdy 
sama nie jest w stanie wypełnić tych 
wymogów. Organizacja zbiorowego 
zarządzania, do której zwrócono się z 
takim wnioskiem, powinna być 
zobowiązana – pod warunkiem że 
konsoliduje repertuar i udziela licencji 
wieloterytorialnych lub oferuje usługi w 
tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od 
wnioskującej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Rozwój legalnych 
internetowych usług muzycznych w całej 
Unii powinien również przyczynić się do 
walki z naruszaniem praw własności 
intelektualnej w internecie.

muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji. Przepisy te powinny zapewnić 
konieczną minimalną jakość tych usług 
transgranicznych świadczonych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania, 
zwłaszcza pod względem przejrzystości 
reprezentowanego przez nie repertuaru i 
poprawności przepływów finansowych 
związanych z korzystaniem z tych praw. 
Przepisy te powinny również określić ramy 
ułatwiające dobrowolną konsolidację 
repertuaru muzycznego, a przez to 
ograniczenie liczby licencji, których 
użytkownik potrzebuje, aby móc 
świadczyć swoją usługę na wielu 
terytoriach. Przepisy te powinny umożliwić 
organizacji zbiorowego zarządzania 
występowanie z wnioskiem do innej 
organizacji zbiorowego zarządzania o 
reprezentowanie jej repertuaru na więcej 
niż jednym terytorium, w przypadku gdy 
sama nie jest w stanie wypełnić tych 
wymogów. Organizacja zbiorowego 
zarządzania, do której zwrócono się z 
takim wnioskiem, powinna być 
zobowiązana – pod warunkiem że 
konsoliduje repertuar i udziela licencji 
wieloterytorialnych lub oferuje usługi w 
tym zakresie – do przyjęcia zlecenia od 
wnioskującej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Rozwój legalnych 
internetowych usług muzycznych w całej 
Unii powinien również przyczynić się do 
walki z naruszaniem praw własności 
intelektualnej w internecie.

Or. en

Poprawka 88
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Organizacje nadawcze, przy 
nadawaniu programów telewizyjnych i 
radiowych zawierających utwory 
muzyczne, o udzielenie licencji występują 
na ogół do lokalnej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Licencja ta jest często 
ograniczona do działalności nadawczej.
Aby umożliwić udostępnienie takich 
audycji telewizyjnych lub radiowych 
również w internecie, konieczna jest 
licencja dotycząca praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji. Aby ułatwić udzielanie 
licencji dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji do celów jednoczesnego i 
opóźnionego nadawania w internecie 
audycji telewizyjnych i radiowych, należy 
przewidzieć odstępstwo od przepisów, 
które inaczej miałyby zastosowanie do 
udzielania licencji wieloterytorialnych na 
wykorzystanie utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji. 
Odstępstwo to powinno być ograniczone 
do tego, co jest konieczne, aby umożliwić 
dostęp do programów telewizyjnych i 
radiowych w internecie oraz do 
materiałów, które z pierwotną audycją 
łączy wyraźny i zależny związek, które 
wyprodukowano w celu m.in. 
uzupełnienia lub zapowiedzi danego 
programu telewizyjnego lub radiowego 
bądź też umożliwienia późniejszego 
zaznajomienia się z tym programem. 
Odstępstwo to nie powinno funkcjonować 
w sposób zakłócający konkurencję z 
innymi usługami, które zapewniają 
konsumentom dostęp do poszczególnych 
utworów muzycznych lub audiowizualnych 
w internecie, ani też prowadzić do 
restrykcyjnych praktyk, takich jak podział 
rynku lub klientów, z naruszeniem art. 101 
lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(35) Organizacje nadawcze, przy 
nadawaniu programów telewizyjnych i 
radiowych zawierających utwory 
muzyczne, o udzielenie licencji występują 
na ogół do lokalnej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Aby umożliwić udostępnienie 
takich audycji telewizyjnych lub 
radiowych również w internecie, konieczna 
jest licencja dotycząca praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji. Aby ułatwić udzielanie 
licencji dotyczących praw do 
udostępniania utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji, należy 
przewidzieć odstępstwo od przepisów, 
które inaczej miałyby zastosowanie do 
udzielania licencji wieloterytorialnych na 
wykorzystanie utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji. 
Odstępstwo to powinno być ograniczone 
do tego, co jest konieczne, aby umożliwić 
dostęp do programów telewizyjnych i 
radiowych oraz internetowych ofert 
związanych z linearnymi usługami 
radiowymi. Odstępstwo to nie powinno 
funkcjonować w sposób zakłócający 
konkurencję z innymi usługami, które 
zapewniają konsumentom dostęp do 
poszczególnych utworów muzycznych lub 
audiowizualnych w internecie, ani też 
prowadzić do restrykcyjnych praktyk, 
takich jak podział rynku lub klientów, z 
naruszeniem art. 101 lub 102 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Or. de

Poprawka89
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Niezbędne jest zapewnienie 
skutecznego egzekwowania przepisów 
prawa krajowego przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy. Organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny 
zapewniać swoim członkom możliwość 
skorzystania ze szczególnych procedur 
rozpatrywania skarg i rozstrzygania 
sporów. Możliwość skorzystania z tych 
procedur należy również udostępnić 
podmiotom praw autorskich 
reprezentowanym przez organizację 
zbiorowego zarządzania. Należy również 
zapewnić funkcjonowanie w państwach 
członkowskich niezależnych, bezstronnych 
i skutecznych podmiotów 
odpowiedzialnych za rozstrzyganie 
sporów, będących w stanie rozstrzygać 
spory handlowe między organizacjami 
zbiorowego zarządzania a użytkownikami 
dotyczące istniejących lub proponowanych 
warunków udzielenia licencji, a także 
sytuacji, w których odmówiono udzielenia 
licencji. Ponadto skuteczność przepisów 
regulujących udzielanie licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji mogłaby zostać osłabiona 
w przypadku braku możliwości szybkiego i 
skutecznego rozstrzygania przez niezależne 
i bezstronne podmioty sporów między 
organizacjami zbiorowego zarządzania a 
innymi podmiotami. W związku z tym 
należy przewidzieć, bez uszczerbku dla 
prawa dostępu do sądu łatwo dostępną, 
skuteczną i bezstronną procedurę 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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pozasądowego rozwiązywania konfliktów 
między organizacjami zbiorowego 
zarządzania, z jednej strony, a dostawcami 
usług internetowych, podmiotami praw 
autorskich lub innymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania, z drugiej strony.

Or. en

Poprawka90
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i jest zgodna z zasadami 
zawartymi w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Określony w niniejszej 
dyrektywie wymóg stanowiący, że 
członkom, podmiotom praw autorskich, 
użytkownikom i organizacjom zbiorowego 
zarządzania należy udostępnić 
mechanizmy rozstrzygania sporów nie 
powinien uniemożliwiać stronom 
korzystania z ich prawa dostępu do sądu 
zagwarantowanego w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka91
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Przepisy niniejszej dyrektywy 
pozostają bez uszczerbku dla stosowania 
przepisów prawa konkurencji oraz 

(43) Przepisy niniejszej dyrektywy 
pozostają bez uszczerbku dla stosowania 
przepisów prawa konkurencji oraz 
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wszelkich innych stosownych przepisów w 
innych dziedzinach, w tym przepisów w 
zakresie poufności, tajemnic handlowych, 
prywatności, dostępu do dokumentów, 
prawa zobowiązań oraz prawa prywatnego 
międzynarodowego dotyczących kolizji 
praw oraz właściwości sądów.

wszelkich innych stosownych przepisów w 
innych dziedzinach, w tym przepisów w 
zakresie poufności, zwłaszcza w 
odniesieniu do umów indywidualnych i 
umów o zachowaniu poufności, tajemnic 
handlowych, prywatności, dostępu do 
dokumentów, prawa zobowiązań oraz 
prawa prywatnego międzynarodowego 
dotyczących kolizji praw oraz właściwości 
sądów.

Or. en

Poprawka92
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie określono 
wymogi niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi przez 
organizacje zbiorowego zarządzania. 
Określono w niej również wymogi 
dotyczące udzielania przez organizacje 
zbiorowego zarządzania licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw 
autorskich do utworów muzycznych na 
potrzeby ich wykorzystania na 
internetowym polu eksploatacji.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka93
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie określono 
wymogi niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi przez 
organizacje zbiorowego zarządzania. 
Określono w niej również wymogi 
dotyczące udzielania przez organizacje 
zbiorowego zarządzania licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw 
autorskich do utworów muzycznych na 
potrzeby ich wykorzystania na 
internetowym polu eksploatacji.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka94
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy tytułów I, II i IV z wyjątkiem art. 
36 i 40 stosuje się do wszystkich 
organizacji zbiorowego zarządzania z 
siedzibą w Unii.

Przepisy tytułów I, II i IV z wyjątkiem 
art. 36 i 40 stosuje się do wszystkich 
organizacji zbiorowego zarządzania 
działających w przynajmniej jednym 
państwie członkowskim Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć obchodzenia przepisów poprzez zakładanie działalności poza UE, dyrektywa 
powinna obowiązywać wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania, które działają w 
przynajmniej jednym państwie członkowskim.

Poprawka 95
Sabine Verheyen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytuł III nie znajduje zastosowania do 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
udzielających licencji stacjom radiowym 
na linearne usługi radiowe w połączeniu z 
ofertą internetową, działającym zgodnie z 
prawem krajowym oraz prawem 
wspólnotowym.

Or. de

Poprawka96
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy tytułu I, art. 10, art. 11 ust. 1, 
art. 12, 15, 16, 18, 19 i 20 w tytule II, 
tytułu III oraz art. 34, 35, 37 i 38 w tytule 
IV stosuje się do niezależnych operatorów 
komercyjnych, których głównym 
przedmiotem działalności jest świadczenie 
usług związanych ze zbiorowym 
zarządzaniem prawami autorskimi 
podmiotów praw autorskich lub praw 
pokrewnych na zasadach handlowych.

Or. en

Poprawka 97
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit drugi c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy tytułów I, II i IV stosuje się do 
wszystkich organizacji zbiorowego 
zarządzania z siedzibą na terenie Unii 
Europejskiej. Państwa członkowskie mogą 
stosować przepisy tytułu I, rozdziały 2–5, 
tytułu II oraz przepisy tytułu IV z 
wyłączeniem art. 36 i 40 do organizacji 
zbiorowego zarządzania państw trzecich, o 
ile te licencjonują prawa użytkowania na 
terenie danego państwa członkowskiego.

Or. de

Poprawka98
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
oznacza każdą organizację, która jest 
własnością jej członków lub jest przez 
nich kontrolowana i która jest
upoważniona z mocy prawa lub w drodze 
cesji, licencji lub innego uzgodnienia 
umownego przez więcej niż jeden podmiot 
praw autorskich do zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, a 
zarządzanie tymi prawami stanowi jej 
jedyną lub główną działalność;

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
oznacza każdą organizację, która jest 
upoważniona z mocy prawa lub w drodze 
cesji, licencji lub innego uzgodnienia 
umownego do zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi w 
imieniu więcej niż jednego podmiotu praw 
autorskich, z myślą o zbiorowej korzyści 
tych podmiotów praw autorskich, co
stanowi jej jedyną lub jedną z głównych 
działalności, i która:

(i) jest własnością jej członków lub jest 
przez nich kontrolowana, lub
(ii) ma formę organizacji o charakterze 
niezarobkowym lub
(iii) jest własnością lub jest kontrolowana 
przez co najmniej jedną organizację 
zbiorowego zarządzania lub więcej;

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja proponowana przez irlandzką prezydencję, uzupełniona o (iii), aby zapewnić 
uwzględnienie w dyrektywie podmiotów zależnych.

Poprawka99
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
oznacza każdą organizację, która jest 
własnością jej członków lub jest przez 
nich kontrolowana i która jest
upoważniona z mocy prawa lub w drodze 
cesji, licencji lub innego uzgodnienia 
umownego przez więcej niż jeden podmiot
praw autorskich do zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, a 
zarządzanie tymi prawami stanowi jej 
jedyną lub główną działalność;

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
oznacza każdą organizację o charakterze 
niezarobkowym, która jest upoważniona z 
mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub 
innego uzgodnienia umownego do 
zbiorowego zarządzania i udzielania 
licencji na wykorzystywanie określonych 
kategorii utworów lub innych 
przedmiotów ochrony praw autorskich lub 
określonych kategorii praw autorskich lub 
praw pokrewnych, w imieniu więcej niż 
jednego podmiotu praw autorskich, a 
zarządzanie tymi prawami stanowi jej 
jedyną lub główną działalność, zgodnie z 
zasadą solidarności podmiotów praw 
autorskich i jej obowiązkami 
powierniczymi związanymi z działaniem w 
interesie wszystkich reprezentowanych 
przez nią podmiotów praw autorskich;

Or. en

Poprawka100
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
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oznacza każdą organizację, która jest 
własnością jej członków lub jest przez 
nich kontrolowana i która jest
upoważniona z mocy prawa lub w drodze 
cesji, licencji lub innego uzgodnienia 
umownego przez więcej niż jeden podmiot 
praw autorskich do zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, a 
zarządzanie tymi prawami stanowi jej 
jedyną lub główną działalność;

oznacza każdą organizację o charakterze 
zarobkowym lub niezarobkowym, która 
jest upoważniona z mocy prawa lub w 
drodze cesji, licencji lub innego 
uzgodnienia umownego do zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi w imieniu więcej niż jednego 
podmiotu praw autorskich, z myślą o 
zbiorowej korzyści tych podmiotów praw 
autorskich, a zarządzanie tymi prawami 
stanowi jej jedyną lub jedną z głównych 
działalności;

Or. en

Poprawka101
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
oznacza każdą organizację, która jest 
własnością jej członków lub jest przez nich 
kontrolowana i która jest upoważniona z 
mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub 
innego uzgodnienia umownego przez 
więcej niż jeden podmiot praw autorskich 
do zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi, a zarządzanie tymi 
prawami stanowi jej jedyną lub główną 
działalność;

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
oznacza każdą organizację, która jest 
własnością jej członków lub jest przez nich 
kontrolowana i która jest upoważniona z 
mocy prawa lub w drodze cesji, licencji lub 
innego uzgodnienia umownego przez 
znaczącą liczbę podmiotów praw 
autorskich do zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, a 
zarządzanie tymi prawami stanowi jej 
jedyną lub główną działalność;

Or. en

Poprawka102
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „wspólna baza praw na internetowym 
polu eksploatacji” odnosi się do każdej
formy współpracy organizacji zbiorowego 
zarządzania z innymi takimi 
organizacjami i/lub z podmiotami w 
rozumieniu art. 31 niniejszej dyrektywy, 
która służy udzielaniu licencji na 
wykorzystywanie praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji obejmujących repertuar 
wszystkich uczestniczących organizacji 
zbiorowego zarządzania i 
zaangażowanych podmiotów;

Or. en

Poprawka103
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „członek organizacji zbiorowego 
zarządzania” oznacza podmiot praw 
autorskich lub podmiot bezpośrednio 
reprezentujący podmioty praw autorskich, 
w tym inne organizacje zbiorowego 
zarządzania oraz stowarzyszenia 
podmiotów praw autorskich, który spełnia 
wymogi członkostwa w organizacji 
zbiorowego zarządzania;

c) „członek organizacji zbiorowego 
zarządzania” oznacza podmiot praw 
autorskich lub podmiot bezpośrednio 
reprezentujący podmioty praw autorskich, 
w tym inne organizacje zbiorowego 
zarządzania oraz stowarzyszenia 
podmiotów praw autorskich, takie jak 
związki zawodowe, który spełnia wymogi 
członkostwa w organizacji zbiorowego 
zarządzania;

Or. en

Poprawka104
Christian Engström
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza 
kwoty pobierane przez organizację 
zbiorowego zarządzania w imieniu 
podmiotów praw autorskich, przysługujące 
z tytułu prawa wyłącznego, prawa do 
wynagrodzenia lub prawa do kompensaty;

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza 
kwoty pobierane przez organizację 
zbiorowego zarządzania w imieniu 
podmiotów praw autorskich, przysługujące 
z tytułu prawa wyłącznego, prawa do 
wynagrodzenia lub prawa do kompensaty, 
w tym wszelkie dochody z inwestowania 
wynagrodzenia autorskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 dochody pochodzące z inwestycji należy oddzielić od własnych funduszy 
organizacji zbiorowego zarządzania, co nie oznacza, że takie dochody powinny być 
wypłacane podmiotom praw autorskich. Włączenie dochodów z inwestycji do definicji to 
najprostszy sposób na rozwiązanie tego problemu.

Poprawka 105
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza 
kwoty pobierane przez organizację 
zbiorowego zarządzania w imieniu 
podmiotów praw autorskich, przysługujące 
z tytułu prawa wyłącznego, prawa do 
wynagrodzenia lub prawa do kompensaty;

f) „wynagrodzenie autorskie” oznacza 
kwoty pobierane przez organizację 
zbiorowego zarządzania w imieniu 
podmiotów praw autorskich, przysługujące 
z tytułu prawa wyłącznego lub prawa do 
wynagrodzenia;

Or. de

Poprawka 106
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „użytkownik” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która nie działa w 
charakterze konsumenta i która dokonuje 
czynności wymagających zgody 
podmiotów praw autorskich oraz zapłaty 
wynagrodzenia lub kompensaty na rzecz 
podmiotów praw autorskich;

i) „użytkownik” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która nie działa w 
charakterze konsumenta i która dokonuje 
czynności wymagających zgody 
podmiotów praw autorskich oraz zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podmiotów praw 
autorskich;

Or. de

Poprawka 107
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Zasada ogólna

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
podlegające ich jurysdykcji przestrzegały 
postanowień niniejszej dyrektywy. Na 
potrzeby niniejszej dyrektywy, jurysdykcji 
państwa członkowskiego podlegają 
zarówno organizacje zbiorowego 
zarządzania, które posiadają siedzibę w 
danym państwie członkowskim, jak 
również organizacje zbiorowego 
zarządzania, które licencjonują znaczną 
część swojego repertuaru w danym 
państwie członkowskim.
2. Państwa członkowskie mogą 
zobowiązać organizacje zarządzania 
zbiorowego podlegające ich jurysdykcji 
lub działające na terytorium państwa 
członkowskiego do przestrzegania bardziej 
szczegółowych lub surowszych przepisów 
w zakresie regulowanym niniejszą 
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dyrektywą, przy założeniu, że te przepisy 
są zgodne z prawem wspólnotowym.
3. W przypadku gdy państwo 
członkowskie:
a) na mocy ust. 2 skorzystało z prawa do 
przyjęcia w ogólnym interesie publicznym 
bardziej szczegółowych lub surowszych 
przepisów, oraz
b) stwierdzi, że organizacja zbiorowego 
zarządzania, podlegająca jurysdykcji 
innego państwa członkowskiego,
licencjonuje znaczną ilość praw na jego 
terytorium,
może kontaktować się z państwem 
członkowskim sprawującym jurysdykcję w 
celu osiągnięcia obopólnie 
zadowalającego rozwiązania wszelkich 
pojawiających się problemów.

Or. de

Poprawka108
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
działały w sposób najlepiej 
zabezpieczający interesy ich członków
oraz by nie nakładały na podmioty praw 
autorskich, których prawami zarządzają,
jakichkolwiek obowiązków, które nie są 
obiektywnie niezbędne do celów ochrony 
praw i interesów tych podmiotów praw 
autorskich.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
działały w sposób najlepiej 
zabezpieczający interesy podmiotów praw 
autorskich, które reprezentują, oraz by nie 
nakładały na te podmioty jakichkolwiek 
obowiązków, które mogłyby zagrozić 
ochronie praw i interesów tych podmiotów 
praw autorskich.

Or. en
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Poprawka 109
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
działały w sposób najlepiej 
zabezpieczający interesy ich członków 
oraz by nie nakładały na podmioty praw 
autorskich, których prawami zarządzają, 
jakichkolwiek obowiązków, które nie są 
obiektywnie niezbędne do celów ochrony 
praw i interesów tych podmiotów praw 
autorskich.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
działały w sposób najlepiej 
zabezpieczający wspólne interesy ich 
członków oraz by nie nakładały na 
podmioty praw autorskich, których 
prawami zarządzają jako powiernicy, 
jakichkolwiek obowiązków, które nie są 
obiektywnie niezbędne do celów ochrony 
praw i interesów tych podmiotów praw 
autorskich, przy założeniu że organizacje 
zbiorowego zarządzania wyposażą swoich 
członków w wystarczające środki do 
negocjacji z użytkownikami praw.

Or. de

Poprawka110
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewnią 
podmiotom praw autorskich swobodę 
przekazywania praw organizacjom 
zbiorowego zarządzania, a takie 
postanowienie ze strony podmiotów praw 
autorskich będzie nadrzędne wobec 
wszelkich domniemań dotyczących 
przeniesienia praw.

Or. en
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Poprawka111
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
organizację zbiorowego zarządzania do 
zarządzania prawami lub kategoriami praw 
lub rodzajami utworów i innych 
wybranych przez siebie przedmiotów 
prawa autorskiego, w wybranych przez 
siebie państwach członkowskich, bez 
względu na państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania lub siedziby organizacji 
zbiorowego zarządzania i podmiotu praw 
autorskich oraz bez względu na 
przynależność państwową podmiotu praw 
autorskich i organizacji zbiorowego 
zarządzania.

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
organizację zbiorowego zarządzania do 
zarządzania prawami lub kategoriami praw 
lub rodzajami utworów i innych 
wybranych przez siebie przedmiotów 
prawa autorskiego, w wybranych przez 
siebie państwach członkowskich, bez 
względu na państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania lub siedziby organizacji 
zbiorowego zarządzania i podmiotu praw 
autorskich oraz bez względu na 
przynależność państwową podmiotu praw 
autorskich i organizacji zbiorowego 
zarządzania. Organizacja zbiorowego 
zarządzania ma prawo zażądać wyłącznej 
cesji praw do wszystkich utworów swoich 
członków.

Or. en

Poprawka112
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
organizację zbiorowego zarządzania do 
zarządzania prawami lub kategoriami praw 
lub rodzajami utworów i innych 
wybranych przez siebie przedmiotów 
prawa autorskiego, w wybranych przez 
siebie państwach członkowskich, bez 
względu na państwo członkowskie miejsca 

2. Zgodnie z zasadami uzgodnionymi 
wspólnie podczas walnego zgromadzenia,
podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
organizację zbiorowego zarządzania do 
zarządzania prawami lub kategoriami praw 
lub rodzajami utworów i innych 
wybranych przez siebie przedmiotów 
prawa autorskiego, w wybranych przez 
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zamieszkania lub siedziby organizacji 
zbiorowego zarządzania i podmiotu praw 
autorskich oraz bez względu na 
przynależność państwową podmiotu praw 
autorskich i organizacji zbiorowego 
zarządzania.

siebie państwach członkowskich, bez 
względu na państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania lub siedziby organizacji 
zbiorowego zarządzania i podmiotu praw 
autorskich oraz bez względu na 
przynależność państwową podmiotu praw 
autorskich i organizacji zbiorowego 
zarządzania.

Or. en

Poprawka113
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
organizację zbiorowego zarządzania do 
zarządzania prawami lub kategoriami praw 
lub rodzajami utworów i innych 
wybranych przez siebie przedmiotów 
prawa autorskiego, w wybranych przez 
siebie państwach członkowskich, bez 
względu na państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania lub siedziby organizacji 
zbiorowego zarządzania i podmiotu praw 
autorskich oraz bez względu na 
przynależność państwową podmiotu praw 
autorskich i organizacji zbiorowego 
zarządzania.

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
organizację zbiorowego zarządzania do 
zarządzania prawami lub kategoriami 
praw, utworami lub rodzajami utworów 
i innych wybranych przez siebie 
przedmiotów prawa autorskiego, 
w wybranych przez siebie państwach 
członkowskich, bez względu na państwo 
członkowskie miejsca zamieszkania 
lub siedziby organizacji zbiorowego 
zarządzania i podmiotu praw autorskich 
oraz bez względu na przynależność 
państwową podmiotu praw autorskich 
i organizacji zbiorowego zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty praw autorskich powinny zachować prawo do swobodnego decydowania o prawach 
do własnych utworów. W innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, podmioty praw 
autorskich mają prawo do zarządzania pojedynczymi utworami w ramach organizacji 
zbiorowego zarządzania.



AM\933267PL.doc 45/118 PE508.268v01-00

PL

Poprawka 114
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
organizację zbiorowego zarządzania do 
zarządzania prawami lub kategoriami 
praw lub rodzajami utworów i innych 
wybranych przez siebie przedmiotów 
prawa autorskiego, w wybranych przez 
siebie państwach członkowskich, bez 
względu na państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania lub siedziby organizacji 
zbiorowego zarządzania i podmiotu praw 
autorskich oraz bez względu na 
przynależność państwową podmiotu praw 
autorskich i organizacji zbiorowego 
zarządzania.

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
organizację zbiorowego zarządzania do 
zarządzania prawami lub rodzajami 
utworów i innych wybranych przez siebie 
przedmiotów prawa autorskiego, w 
wybranych przez siebie państwach 
członkowskich, bez względu na państwo 
członkowskie miejsca zamieszkania lub 
siedziby organizacji zbiorowego 
zarządzania i podmiotu praw autorskich 
oraz bez względu na przynależność 
państwową podmiotu praw autorskich i 
organizacji zbiorowego zarządzania.

Or. fr

Uzasadnienie

Podział praw mógłby spowodować wywieranie nacisków na autorów przez producentów, aby 
zarządzanie zbiorowe ograniczało się jedynie do niektórych praw. Producenci mogliby 
przykładowo wyrazić zgodę na zarządzanie zbiorowe w przypadku liniowego nadawania 
telewizyjnego, ale domagać się zarządzania indywidualnego w przypadku wideo na żądanie
(VoD). Mogłoby to spowodować liczne skutki uboczne niekorzystne zarówno dla autorów, jak 
i dla nadawców (w szczególności gorszą ochronę wynagrodzenia autorów i utrudnienie 
nadawcom oferowania utworów przy pomocy różnych nośników).

Poprawka 115
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przewidzieć 
dla organizacji zbiorowego zarządzania, 
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które zarządzają prawami autorskimi w 
sektorze audiowizualnym, przepisy 
umożliwiające walnemu zgromadzeniu 
występowanie do podmiotów praw 
autorskich o powierzenie zarządzania 
prawami autorskimi w danej kombinacji, 
rodzajami utworów i innymi wybranymi
przez nich przedmiotami prawa 
autorskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Podział praw mógłby spowodować wywieranie nacisków na autorów przez producentów, aby 
zarządzanie zbiorowe ograniczało się jedynie do niektórych praw. Producenci mogliby 
przykładowo wyrazić zgodę na zarządzanie zbiorowe w przypadku liniowego nadawania 
telewizyjnego, ale domagać się zarządzania indywidualnego w przypadku wideo na żądanie
(VoD). Mogłoby to spowodować liczne skutki uboczne niekorzystne zarówno dla autorów, jak 
i dla nadawców (w szczególności gorszą ochronę wynagrodzenia autorów i utrudnienie 
nadawcom oferowania utworów przy pomocy różnych nośników).

Poprawka116
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli podmioty praw autorskich 
upoważniają organizacje zbiorowego
zarządzania do zarządzania ich prawami, 
mają również prawo do wyłączenia 
niektórych utworów spod zarządzania 
organizacji zbiorowego zarządzania. 
Upoważnienie wyłączne nie może zostać 
udzielone na dłużej niż pięć lat.

Or. en

Poprawka 117
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą, z 
zastrzeżeniem akapitu pierwszego, przyjąć 
szczegółowe przepisy dotyczące 
zarządzania prawami w sektorze 
audiowizualnym, umożliwiające 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
występowanie do podmiotów praw 
autorskich o powierzenie grupowego 
zarządzania prawami do wszystkich 
sposobów wykorzystania utworu.

Or. fr

Uzasadnienie

W sektorze audiowizualnym, w przeciwieństwie do sektora muzycznego, ze względu na 
specyficzny rozkład sił w stosunkach między autorami a producentami, podział na kategorie 
wnoszonych praw byłby niekorzystny dla autorów i ograniczałby możliwości 
rozpowszechniania przez nadawców.

Poprawka118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmioty praw autorskich mają prawo 
do udzielania bezpłatnych licencji na 
wykorzystywanie ich utworów i praw w 
celach niezarobkowych. W takim 
przypadku podmioty praw autorskich 
zobowiązane są w odpowiednim terminie 
poinformować organizacje zbiorowego 
zarządzania, które zajmują się 
zarządzaniem prawami do tych utworów, 
o udzieleniu takiej bezpłatnej licencji.

Or. en
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Poprawka119
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmioty praw autorskich mają prawo 
udzielania bezpłatnych licencji na 
wykorzystywanie ich utworów i praw w 
celach niezarobkowych. W takim 
przypadku podmioty praw autorskich 
zobowiązane są w odpowiednim terminie 
poinformować organizacje zbiorowego 
zarządzania, które zajmują się 
zarządzaniem prawami do tych utworów, 
o udzieleniu takiej bezpłatnej licencji.

Or. en

Uzasadnienie

Podmiotom praw autorskich należy zapewnić elastyczność w zakresie zarządzania ich 
utworami: powinny mieć prawo do decydowania, czy część ich utworów może być 
wykorzystywana w ramach bezpłatnych licencji, np. Creative Commons, bez uszczerbku dla 
członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania, która je reprezentuje.

Poprawka 120
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Członkowie oraz podmioty praw 
organizacji zbiorowego zarządzania mają 
prawo do używania alternatywnych 
licencji do celów komercyjnych 
i niekomercyjnych.

Or. de
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Uzasadnienie

Podmioty powinny mieć prawo do używania alternatywnych licencji, tj. Creative Commons.

Poprawka 121
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot praw autorskich ma prawo 
cofnąć udzielone organizacji zbiorowego 
zarządzania upoważnienie do zarządzania 
prawami lub kategoriami praw lub 
rodzajami utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać 
spod zarządu prowadzonego przez 
organizację zbiorowego zarządzania 
dowolne prawa lub kategorie praw lub 
rodzaje utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego, w odniesieniu do 
wybranych przez niego państw 
członkowskich, przy zachowaniu 
rozsądnego terminu wypowiedzenia 
nieprzekraczającego sześciu miesięcy. 
Organizacja zbiorowego zarządzania może 
postanowić, że tego rodzaju cofnięcie 
upoważnienia lub wycofanie spod zarządu 
staje się skuteczne jedynie w połowie lub 
na koniec roku obrotowego, w zależności 
od tego, który z tych terminów przypada 
wcześniej po upływie terminu 
wypowiedzenia.

3. Podmiot praw autorskich ma prawo 
cofnąć udzielone organizacji zbiorowego 
zarządzania upoważnienie do zarządzania 
prawami lub kategoriami praw lub 
rodzajami utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać 
spod zarządu prowadzonego przez 
organizację zbiorowego zarządzania 
dowolne prawa lub kategorie praw lub 
rodzaje utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego, w odniesieniu do 
wybranych przez niego państw 
członkowskich, przy zachowaniu 
rozsądnego terminu wypowiedzenia 
nieprzekraczającego sześciu miesięcy.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma konieczności ograniczania lub utrudniania korzystania z „prawa do cofnięcia 
upoważnienia“ poprzez stosowanie długiego okresu wypowiedzenia. 

Poprawka 122
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot praw autorskich ma prawo 
cofnąć udzielone organizacji zbiorowego 
zarządzania upoważnienie do zarządzania 
prawami lub kategoriami praw lub 
rodzajami utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać 
spod zarządu prowadzonego przez 
organizację zbiorowego zarządzania 
dowolne prawa lub kategorie praw lub 
rodzaje utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego, w odniesieniu do 
wybranych przez niego państw 
członkowskich, przy zachowaniu 
rozsądnego terminu wypowiedzenia 
nieprzekraczającego sześciu miesięcy. 
Organizacja zbiorowego zarządzania może 
postanowić, że tego rodzaju cofnięcie 
upoważnienia lub wycofanie spod zarządu 
staje się skuteczne jedynie w połowie lub 
na koniec roku obrotowego, w zależności 
od tego, który z tych terminów przypada 
wcześniej po upływie terminu 
wypowiedzenia.

3. Podmiot praw autorskich ma prawo 
cofnąć udzielone organizacji zbiorowego 
zarządzania upoważnienie do zarządzania 
prawami lub kategoriami praw lub 
rodzajami utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać 
spod zarządu prowadzonego przez 
organizację zbiorowego zarządzania 
dowolne prawa lub kategorie praw lub 
rodzaje utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego, w odniesieniu do 
wybranych przez niego państw 
członkowskich, przy zachowaniu 
rozsądnego terminu wypowiedzenia 
nieprzekraczającego sześciu miesięcy. 
Organizacja zbiorowego zarządzania może 
postanowić, że tego rodzaju cofnięcie 
upoważnienia lub wycofanie spod zarządu 
staje się skuteczne dopiero pod koniec 
okresu, który nie może przekroczyć dwóch 
lat, i obliczanego w dniu, gdy upływa rok 
od przystąpienia autora.

Or. fr

Uzasadnienie

Chociaż możliwość cofnięcia udzielonego prawa ma zasadnicze znaczenie, ważne jest 
określenie jego warunków, aby uniknąć niekorzystnych skutków, szkodliwych dla zasad 
wzajemności i solidarności, które mają kluczowe znaczenie dla zadań realizowanych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania.

Poprawka123
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot praw autorskich ma prawo 
cofnąć udzielone organizacji zbiorowego 
zarządzania upoważnienie do zarządzania 
prawami lub kategoriami praw lub 
rodzajami utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać 
spod zarządu prowadzonego przez 
organizację zbiorowego zarządzania 
dowolne prawa lub kategorie praw lub 
rodzaje utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego, w odniesieniu do 
wybranych przez niego państw 
członkowskich, przy zachowaniu 
rozsądnego terminu wypowiedzenia 
nieprzekraczającego sześciu miesięcy. 
Organizacja zbiorowego zarządzania może 
postanowić, że tego rodzaju cofnięcie 
upoważnienia lub wycofanie spod zarządu 
staje się skuteczne jedynie w połowie lub 
na koniec roku obrotowego, w zależności 
od tego, który z tych terminów przypada 
wcześniej po upływie terminu 
wypowiedzenia.

3. Podmiot praw autorskich ma prawo 
cofnąć udzielone organizacji zbiorowego 
zarządzania upoważnienie do zarządzania 
prawami lub kategoriami praw, utworami
lub rodzajami utworów i innych 
przedmiotów prawa autorskiego oraz ma 
prawo wycofać spod zarządu 
prowadzonego przez organizację 
zbiorowego zarządzania dowolne prawa 
lub kategorie praw, utwory lub rodzaje 
utworów i innych przedmiotów prawa 
autorskiego, w dowolnym momencie 
w trakcie obowiązywania upoważnienia, 
w odniesieniu do wybranych przez niego 
państw członkowskich, przy zachowaniu 
rozsądnego terminu wypowiedzenia 
nieprzekraczającego sześciu miesięcy. 
Organizacja zbiorowego zarządzania może 
postanowić, że tego rodzaju cofnięcie 
upoważnienia lub wycofanie spod zarządu 
staje się skuteczne jedynie w połowie lub 
na koniec roku obrotowego, w zależności 
od tego, który z tych terminów przypada 
wcześniej po upływie terminu 
wypowiedzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Pojedyncze utwory, zob. art. 5 ust. 2

Poprawka 124
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmiot praw autorskich ma prawo 
cofnąć udzielone organizacji zbiorowego 
zarządzania upoważnienie do zarządzania 

3. Podmiot praw autorskich ma prawo 
cofnąć udzielone organizacji zbiorowego 
zarządzania upoważnienie do zarządzania 
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prawami lub kategoriami praw lub 
rodzajami utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego oraz ma prawo wycofać 
spod zarządu prowadzonego przez 
organizację zbiorowego zarządzania 
dowolne prawa lub kategorie praw lub 
rodzaje utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego, w odniesieniu do 
wybranych przez niego państw 
członkowskich, przy zachowaniu 
rozsądnego terminu wypowiedzenia 
nieprzekraczającego sześciu miesięcy. 
Organizacja zbiorowego zarządzania może 
postanowić, że tego rodzaju cofnięcie 
upoważnienia lub wycofanie spod zarządu 
staje się skuteczne jedynie w połowie lub 
na koniec roku obrotowego, w zależności 
od tego, który z tych terminów przypada 
wcześniej po upływie terminu 
wypowiedzenia.

prawami lub rodzajami utworów i innych 
przedmiotów prawa autorskiego oraz ma 
prawo wycofać spod zarządu 
prowadzonego przez organizację 
zbiorowego zarządzania dowolne prawa 
lub kategorie praw lub rodzaje utworów i 
innych przedmiotów prawa autorskiego, w 
odniesieniu do wybranych przez niego 
państw członkowskich, przy zachowaniu 
rozsądnego terminu wypowiedzenia 
nieprzekraczającego sześciu miesięcy 
Organizacja zbiorowego zarządzania może 
postanowić, że tego rodzaju cofnięcie 
upoważnienia lub wycofanie spod zarządu 
staje się skuteczne jedynie na koniec roku 
obrotowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Cofnięcie prawa powinno zostać usankcjonowane. Państwa członkowskie powinny mieć 
jednak możliwość określania warunków cofania praw autorskich, aby zapobiec nadużyciom, 
jakie obiektywnie stanowiłoby wielokrotne nadawanie i cofanie praw. Takie wykorzystanie 
stanowiące nadużycie uniemożliwiłoby organizacjom zbiorowego zarządzania wykonywanie 
swoich zadań w zakresie wzajemności kosztów zarządzania z korzyścią dla wszystkich 
autorów, ochrony i promowania różnorodności kulturowej oraz bezpieczeństwa prawnego 
użytkowników.

Poprawka 125
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą, zgodnie z 
prawem konkurencji, przewidzieć przepisy 
umożliwiające organizacjom zbiorowego 
zarządzania określanie odpowiednich 
warunków w celu ograniczenia nadużyć w 
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postaci nadawania i cofania praw przez 
podmioty praw autorskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Cofnięcie prawa powinno zostać usankcjonowane. Państwa członkowskie powinny mieć 
jednak możliwość określania warunków cofania praw autorskich, aby zapobiec nadużyciom, 
jakie obiektywnie stanowiłoby wielokrotne nadawanie i cofanie praw. Takie wykorzystanie 
stanowiące nadużycie uniemożliwiłoby organizacjom zbiorowego zarządzania wykonywanie 
swoich zadań w zakresie wzajemności kosztów zarządzania z korzyścią dla wszystkich 
autorów, ochrony i promowania różnorodności kulturowej i bezpieczeństwa prawnego 
użytkowników.

Poprawka126
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organizacje zbiorowego zarządzania nie 
mogą ograniczać korzystania z praw 
określonych w ust. 3 i 4 poprzez 
wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
zarządzanie prawami lub kategoriami praw 
lub rodzajami utworów i innych 
przedmiotów prawa autorskiego, których 
dotyczy cofnięcie upoważnienia lub 
wycofanie spod zarządu, musi zostać 
powierzone innej organizacji zbiorowego 
zarządzania.

5. Organizacje zbiorowego zarządzania nie 
mogą ograniczać korzystania z praw 
określonych w ust. 3 i 4 poprzez 
wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
zarządzanie prawami lub kategoriami 
praw, utworami lub rodzajami utworów i 
innych przedmiotów prawa autorskiego, 
których dotyczy cofnięcie upoważnienia 
lub wycofanie spod zarządu, musi zostać 
powierzone innej organizacji zbiorowego 
zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

Pojedyncze utwory, zob. art. 5 ust. 2.

Poprawka127
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podmiot praw autorskich udzielał 
organizacji zbiorowego zarządzania w 
odniesieniu do każdego prawa lub każdej 
kategorii praw lub każdego rodzaju 
utworów i innych przedmiotów prawa 
autorskiego wyraźnej zgody na zarządzanie 
tymi prawami oraz by zgoda ta była 
udokumentowana w formie pisemnej.

6. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by podmiot praw autorskich udzielał
organizacji zbiorowego zarządzania 
w odniesieniu do każdego prawa lub 
każdej kategorii praw, każdego utworu
lub każdego rodzaju utworów i innych 
przedmiotów prawa autorskiego wyraźnej 
zgody na zarządzanie tymi prawami 
oraz by zgoda ta była udokumentowana 
w formie pisemnej.

Or. en

Uzasadnienie

Pojedyncze utwory, zob. art. 5 ust. 2.

Poprawka128
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy tego ustępu nie stanowi 
uszczerbku dla uzgodnień państw 
członkowskich co do zarządzania takimi 
prawami poprzez rozbudowane zbiorowe 
udzielanie licencji, obowiązkowe 
zarządzanie zbiorowe lub inne 
uzgodnienia tego typu lub połączenie tych 
elementów, ustawowe domniemane 
reprezentacje lub przeniesienia praw.

Or. en

(Zob. art. 1 ust. 5 dyrektywy 2012/28/UE w sprawie niektórych dozwolonych sposobów 
korzystania z utworów osieroconych [Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s.5].)

Uzasadnienie

W dyrektywie w sprawie utworów osieroconych podkreślono, że organizacje zbiorowego 
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zarządzania nie mają obowiązku uzyskiwania zgody od podmiotów praw autorskich objętych 
licencjami zbiorowymi lub innymi, podobnymi systemami w państwie członkowskim.

Poprawka129
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Każdy członek organizacji zbiorowego 
zarządzania w dowolnym momencie w 
trakcie obowiązywania upoważnienia ma 
prawo do zlecenia kontroli swojej 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
przeprowadzanej przez niezależnego 
audytora zewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Liczba przypadków korupcji lub sprzeniewierzenia funduszy organizacji zbiorowego 
zarządzania w ostatnich latach wskazuje na silną potrzebę przeprowadzania kontroli 
zewnętrznych, aby móc zapewnić faktyczną niezależność i staranność procesu kontroli.

Poprawka130
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje zbiorowego zarządzania 
informują swoich członków o prawach 
przysługujących im zgodnie z ust. 1–6 w 
terminie sześciu miesięcy od daty 
transpozycji niniejszej dyrektywy.

Organizacje zbiorowego zarządzania 
informują swoich członków o prawach 
przysługujących im zgodnie z ust. 1–6 w 
terminie czterech miesięcy od daty 
transpozycji niniejszej dyrektywy.

Or. en



PE508.268v01-00 56/118 AM\933267PL.doc

PL

Poprawka131
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
przyjmują podmioty praw autorskich jako 
członków, jeżeli spełniają one warunki 
członkostwa. Wniosek o członkostwo
mogą one odrzucić jedynie na podstawie 
obiektywnych kryteriów. Kryteria te są 
ujęte w statucie organizacji zbiorowego 
zarządzania lub warunkach członkostwa w 
organizacji zbiorowego zarządzania i są 
podawane do wiadomości publicznej.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
odrzucają wniosek o członkostwo jedynie 
na podstawie obiektywnych kryteriów. 
Kryteria te są ujęte w statucie organizacji 
zbiorowego zarządzania lub warunkach 
członkostwa w organizacji zbiorowego 
zarządzania i są podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 132
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
przyjmują podmioty praw autorskich jako 
członków, jeżeli spełniają one warunki 
członkostwa. Wniosek o członkostwo 
mogą one odrzucić jedynie na podstawie 
obiektywnych kryteriów. Kryteria te są 
ujęte w statucie organizacji zbiorowego 
zarządzania lub warunkach członkostwa w 
organizacji zbiorowego zarządzania i są 
podawane do wiadomości publicznej.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
przyjmują podmioty praw autorskich jako 
członków, jeżeli spełniają one warunki 
członkostwa. Wniosek o członkostwo 
mogą one odrzucić jedynie na podstawie 
obiektywnych i przejrzystych kryteriów. 
Podmiot prawa powinien otrzymać 
szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego jego 
wniosek o członkostwo został odrzucony.
Kryteria te są ujęte w statucie organizacji 
zbiorowego zarządzania lub warunkach 
członkostwa w organizacji zbiorowego 
zarządzania i są podawane do wiadomości 
publicznej. Kryteria należy określić w 
sposób zapobiegający dyskryminacji oraz 
wykluczaniu członków ze względu na 
wielkość repertuaru, oczekiwanych 
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przychodów ze składek lub wcześniejsze 
umowy licencyjne.

Or. de

Poprawka133
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
przyjmują podmioty praw autorskich jako 
członków, jeżeli spełniają one warunki 
członkostwa. Wniosek o członkostwo 
mogą one odrzucić jedynie na podstawie 
obiektywnych kryteriów. Kryteria te są 
ujęte w statucie organizacji zbiorowego 
zarządzania lub warunkach członkostwa w 
organizacji zbiorowego zarządzania i są 
podawane do wiadomości publicznej.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
przyjmują podmioty praw autorskich i 
podmioty reprezentujące podmioty praw 
autorskich, w tym inne organizacje 
zbiorowego zarządzania i stowarzyszenia 
podmiotów praw autorskich, jako 
członków, jeżeli spełniają one warunki 
członkostwa. Wniosek o członkostwo 
mogą one odrzucić jedynie na podstawie 
obiektywnych i niedyskryminujących
kryteriów. Kryteria te są ujęte w statucie 
organizacji zbiorowego zarządzania lub 
warunkach członkostwa w organizacji 
zbiorowego zarządzania i są podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 134
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W statucie organizacji zbiorowego 
zarządzania określa się odpowiednie i 
skuteczne mechanizmy udziału członków 
organizacji w jej procesie decyzyjnym.
Poszczególne kategorie członków są

3. W statucie organizacji zbiorowego 
zarządzania ustala się odpowiednie, 
skuteczne i demokratyczne mechanizmy 
udziału członków organizacji w jej 
procesie decyzyjnym. Członkowie 
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reprezentowane w procesie decyzyjnym w 
sprawiedliwy i wyważony sposób.

wszystkich organów, którym powierzono 
funkcję nadzorczą, muszą być 
reprezentowani w procesie decyzyjnym w 
sprawiedliwy i wyważony sposób a na 
zgromadzeniu walnym dysponować 
czynnym i biernym prawem wyboru.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby tworzenia różnych kategorii członków.

Poprawka135
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W statucie organizacji zbiorowego 
zarządzania określa się odpowiednie i 
skuteczne mechanizmy udziału członków 
organizacji w jej procesie decyzyjnym. 
Poszczególne kategorie członków są 
reprezentowane w procesie decyzyjnym w 
sprawiedliwy i wyważony sposób.

3. W statucie organizacji zbiorowego 
zarządzania określa się odpowiednie i 
skuteczne mechanizmy udziału członków 
organizacji w jej procesie decyzyjnym. 
Poszczególne kategorie członków są 
reprezentowane na każdym etapie procesu 
decyzyjnego w sprawiedliwy i wyważony 
sposób.

Or. en

Poprawka136
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Walne zgromadzenie członków 
organizacji zbiorowego zarządzania 
zwołuje się co najmniej raz na rok.

2. Walne zgromadzenie członków 
organizacji zbiorowego zarządzania 
zwołuje się co najmniej raz na rok. Walne 
zgromadzenie jest uprawnione do 
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podejmowania strategicznych decyzji w 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
których wdrożenie można powierzyć 
organowi sprawującemu funkcję 
nadzorczą, zapewniając jednocześnie 
odpowiednią reprezentację w takim 
organie podmiotów praw autorskich z 
niszowym repertuarem.

Or. en

Poprawka137
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Walne zgromadzenie członków 
organizacji zbiorowego zarządzania 
zwołuje się co najmniej raz na rok.

2. Walne zgromadzenie członków 
organizacji zbiorowego zarządzania 
zwołuje się co najmniej raz na rok. Walne 
zgromadzenie jest uprawnione do 
podejmowania decyzji strategicznych w 
organizacji zbiorowego zarządzania. 
Walne zgromadzenie może przekazywać 
prawo do podejmowania wszelkich 
pozostałych decyzji organom pełniącym 
funkcję nadzorczą.

Or. en

Poprawka 138
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Walne zgromadzenie zatwierdza 
ewentualne zmiany w statucie organizacji 
zbiorowego zarządzania oraz warunkach 
członkostwa w organizacji zbiorowego 

3. Walne zgromadzenie zatwierdza 
ewentualne zmiany w statucie organizacji 
zbiorowego zarządzania oraz warunkach 
członkostwa w organizacji zbiorowego 
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zarządzania, o ile warunki te nie są 
uregulowane w statucie.

zarządzania.

Or. de

Poprawka 139
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Walne zgromadzenie nie podejmuje 
decyzji w sprawie mianowania lub 
odwołania członków zarządu lub 
dyrektora sprawującego zarząd 
jednoosobowo, jeżeli uprawnienia do ich 
mianowania lub odwołania posiada rada 
nadzorcza.

skreślony

Or. de

Poprawka 140
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sposobu podziału kwot należnych 
podmiotom praw autorskich, chyba że 
walne zgromadzenie postanawia 
powierzyć podjęcie tej decyzji organowi 
sprawującemu funkcję nadzorczą;

a) sposobu podziału kwot należnych 
podmiotom praw autorskich;

Or. de

Poprawka141
Christian Engström
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania kwot należnych 
podmiotom praw autorskich, które nie 
mogą zostać podzielone zgodnie z art. 12 
ust. 2, chyba że walne zgromadzenie 
postanawia powierzyć podjęcie tej decyzji 
organowi sprawującemu funkcję 
nadzorczą;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie tego akapitu wynika z proponowanej zmiany w art. 12 ust. 2.

Poprawka 142
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania kwot należnych 
podmiotom praw autorskich, które nie 
mogą zostać podzielone zgodnie z art. 12 
ust. 2, chyba że walne zgromadzenie 
postanawia powierzyć podjęcie tej decyzji 
organowi sprawującemu funkcję 
nadzorczą;

b) wykorzystania kwot należnych 
podmiotom praw autorskich, które nie 
mogą zostać podzielone zgodnie z art. 12 
ust. 2;

Or. de

Poprawka 143
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Statut organizacji zbiorowego 
zarządzania;

Or. de

Poprawka 144
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) Kryteria i warunki członkostwa.

Or. de

Poprawka145
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Walne zgromadzenie kontroluje 
działalność organizacji zbiorowego 
zarządzania, podejmując co najmniej 
decyzje w sprawie powołania i odwołania 
biegłego rewidenta oraz zatwierdzając 
roczne sprawozdanie na temat 
przejrzystości i sprawozdanie biegłego 
rewidenta.

6. Walne zgromadzenie kontroluje 
działalność organizacji zbiorowego 
zarządzania, podejmując co najmniej 
decyzje w sprawie powołania i odwołania 
biegłego rewidenta oraz zatwierdzając 
roczne sprawozdanie na temat 
przejrzystości i sprawozdanie biegłego 
rewidenta. W przypadku wystąpienia 
uzasadnionych wątpliwości co do 
zarządzania finansami organizacji 
zbiorowego zarządzania walne 
zgromadzenie może podjąć decyzję o 
przeprowadzeniu kontroli zewnętrznej. 
Wyniki kontroli zewnętrznej przekazuje 
się wszystkim członkom oraz podaje do 
publicznej wiadomości.
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Or. en

Uzasadnienie

Liczba przypadków korupcji lub sprzeniewierzenia funduszy organizacji zbiorowego 
zarządzania w ostatnich latach wskazuje na silną potrzebę przeprowadzenia kontroli 
zewnętrznych, aby móc zapewnić faktyczną niezależność i staranność procesu kontroli.

Poprawka 146
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Walne zgromadzenie kontroluje 
działalność organizacji zbiorowego 
zarządzania, podejmując co najmniej 
decyzje w sprawie powołania i odwołania 
biegłego rewidenta oraz zatwierdzając 
roczne sprawozdanie na temat 
przejrzystości i sprawozdanie biegłego 
rewidenta.

6. Walne zgromadzenie kontroluje 
działalność organizacji zbiorowego 
zarządzania, podejmując co najmniej 
decyzje w sprawie powołania i odwołania 
biegłego rewidenta oraz zatwierdzając 
roczne sprawozdanie na temat 
przejrzystości i sprawozdanie biegłego 
rewidenta. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do sposobu zarządzania 
finansami członkowie mają prawo 
ustanowienia wewnętrznego lub 
zewnętrznego rewidenta, który 
przeprowadzi kontrolę. Wyniki kontroli 
należy zgłosić właściwemu organowi
krajowemu w celu podjęcia odpowiednich 
kroków.

Or. de

Poprawka147
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Każde ograniczenie prawa członków 
organizacji zbiorowego zarządzania do 

skreślony
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udziału w walnym zgromadzeniu i do 
korzystania na nim z prawa głosu musi 
być sprawiedliwe i proporcjonalne oraz 
opierać się na następujących kryteriach:
a) okresie trwania członkostwa;
b) kwotach, które w danym roku 
obrotowym dany członek otrzymał, lub 
które są mu w danym roku należne.
Kryteria te są ujęte w statucie organizacji 
zbiorowego zarządzania lub warunkach 
członkostwa w organizacji zbiorowego 
zarządzania i są podawane do wiadomości 
publicznej zgodnie z art. 17 i 19.

Or. en

Poprawka 148
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Każde ograniczenie prawa członków 
organizacji zbiorowego zarządzania do 
udziału w walnym zgromadzeniu i do 
korzystania na nim z prawa głosu musi 
być sprawiedliwe i proporcjonalne oraz 
opierać się na następujących kryteriach:

skreślony

a) okresie trwania członkostwa;
b) kwotach, które w danym roku 
obrotowym dany członek otrzymał, lub 
które są mu w danym roku należne.
Kryteria te są ujęte w statucie organizacji 
zbiorowego zarządzania lub warunkach 
członkostwa w organizacji zbiorowego 
zarządzania i są podawane do wiadomości 
publicznej zgodnie z art. 17 i 19.

Or. de
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Poprawka149
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde ograniczenie prawa członków 
organizacji zbiorowego zarządzania do 
udziału w walnym zgromadzeniu i do 
korzystania na nim z prawa głosu musi być 
sprawiedliwe i proporcjonalne oraz opierać 
się na następujących kryteriach:

Każdy członek organizacji zbiorowego 
zarządzania ma prawo do udziału w 
głosowaniu podczas walnego 
zgromadzenia, w tym, w stosownych 
przypadkach, w drodze głosowania 
elektronicznego. Każde ograniczenie 
prawa członka organizacji zbiorowego 
zarządzania do udziału w walnym 
zgromadzeniu i do korzystania na nim ze 
swojego prawa głosu musi być 
sprawiedliwe i proporcjonalne oraz opierać 
się na następujących kryteriach:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać do aktywnego uczestnictwa i głosowania.

Poprawka150
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwotach, które w danym roku 
obrotowym dany członek otrzymał, lub 
które są mu w danym roku należne.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Uzależnienie prawa do głosowania od otrzymanych kwot jest niedemokratyczne. Ze względu 
na to, że podział dochodów podmiotów praw autorskich w organizacjach zbiorowego 
zarządzania jest wyjątkowo nierówny, uwarunkowanie prawa do głosowania od wysokości 
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otrzymywanych kwot może prowadzić do nieuzasadnionych różnic we wpływach.

Poprawka151
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każdy członek organizacji zbiorowego 
zarządzania ma prawo do udzielenia 
dowolnej osobie fizycznej lub prawnej 
pełnomocnictwa do uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu i głosowania 
podczas walnego zgromadzenia w jego 
imieniu.

8. Każdy członek organizacji zbiorowego 
zarządzania ma prawo do udzielenia 
dowolnej osobie fizycznej lub prawnej, 
która jest członkiem danej organizacji 
zbiorowego zarządzania, pełnomocnictwa 
do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 
i głosowania podczas walnego 
zgromadzenia w jego imieniu. Jeżeli dana 
organizacja zbiorowego zarządzania 
reprezentuje więcej niż jedną kategorię 
podmiotów praw autorskich, jeden 
członek może udzielić pełnomocnictwa 
tylko innemu członkowi należącemu do tej 
samej kategorii. Liczba pełnomocnictw 
udzielonych jednemu członkowi jest 
ograniczona.

Or. en

Poprawka152
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każdy członek organizacji zbiorowego 
zarządzania ma prawo do udzielenia 
dowolnej osobie fizycznej lub prawnej 
pełnomocnictwa do uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu i głosowania 
podczas walnego zgromadzenia w jego 
imieniu.

8. Każdy członek organizacji zbiorowego 
zarządzania ma prawo do udzielenia 
dowolnej osobie fizycznej lub prawnej 
pełnomocnictwa do uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu i głosowania 
podczas walnego zgromadzenia w jego 
imieniu. Aby było ważne, pełnomocnictwo 
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musi być przekazane pełnomocnikowi 
przez członka organizacji zbiorowego 
zarządzania z własnej woli przynajmniej 
na trzy miesiące przed jego 
wykorzystaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć sytuacji, w których wydawca muzyczny i/lub firmy fonograficzne wprowadzają 
obowiązek udzielania im stałego pełnomocnictwa przez nowych artystów, z którymi podpisują 
kontrakt, co po pewnym czasie umożliwi im przejęcie kontroli nad organizacjami zbiorowego 
zarządzania.

Poprawka 153
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każdy członek organizacji zbiorowego 
zarządzania ma prawo do udzielenia 
dowolnej osobie fizycznej lub prawnej 
pełnomocnictwa do uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu i głosowania 
podczas walnego zgromadzenia w jego 
imieniu.

8. Każdy członek organizacji zbiorowego 
zarządzania ma prawo do udzielenia 
innemu członkowi lub osobie prawnej tej 
samej kategorii pełnomocnictwa do 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i 
głosowania podczas walnego 
zgromadzenia w jego imieniu.

Or. de

Poprawka154
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
ustanowiła funkcję nadzorczą 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
ustanowiła funkcję nadzorczą 
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odpowiedzialną za stałe monitorowanie 
działalności osób, którym powierzono 
funkcje kierownicze w organizacji 
zbiorowego zarządzania, oraz 
monitorowanie wypełniania przez te osoby 
swoich obowiązków. W organie 
sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia 
się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację 
członków organizacji zbiorowego 
zarządzania w celu zapewnienia ich 
skutecznego udziału.

odpowiedzialną za stałe monitorowanie 
działalności osób, którym powierzono 
funkcje kierownicze w organizacji 
zbiorowego zarządzania, oraz 
monitorowanie wypełniania przez te osoby 
swoich obowiązków. W organie 
sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia 
się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację 
członków organizacji zbiorowego 
zarządzania, reprezentujących różne 
kategorie podmiotów praw autorskich, w 
tym repertuar niszowy, w celu 
zapewnienia ich skutecznego udziału.

Or. en

Poprawka155
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
ustanowiła funkcję nadzorczą 
odpowiedzialną za stałe monitorowanie 
działalności osób, którym powierzono 
funkcje kierownicze w organizacji 
zbiorowego zarządzania, oraz 
monitorowanie wypełniania przez te osoby 
swoich obowiązków. W organie 
sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia 
się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację 
członków organizacji zbiorowego 
zarządzania w celu zapewnienia ich 
skutecznego udziału.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
ustanowiła funkcję nadzorczą 
odpowiedzialną za stałe monitorowanie 
działalności osób, którym powierzono 
funkcje kierownicze w tej organizacji, oraz 
monitorowanie wypełniania przez te osoby 
swoich obowiązków. W organie 
sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia 
się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację 
poszczególnych kategorii członków 
organizacji zbiorowego zarządzania w celu 
zapewnienia ich skutecznego udziału.

Or. en

Uzasadnienie

Równowaga między poszczególnymi kategoriami członków organizacji zbiorowego 
zarządzania.
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Poprawka156
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ, któremu powierzono funkcję 
nadzorczą, regularnie odbywa posiedzenia 
i posiada co najmniej uprawnienia do:

2. Organ, któremu powierzono funkcję 
nadzorczą, nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące odbywa posiedzenia i posiada co 
najmniej uprawnienia do:

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg „regularnego” spotykania nie jest wystarczająco jasny, dlatego należy go 
doprecyzować.

Poprawka 157
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zatwierdzania nabycia nieruchomości 
przez organizację zbiorowego 
zarządzania;

skreślona

Or. de

Poprawka 158
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że przepisów ust. 1 i 2 nie 
stosuje się do organizacji zbiorowego 
zarządzania, która na dzień bilansowy nie 
przekracza wartości granicznych w 
przypadku dwóch z trzech następujących 
kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350 000 EUR,
b) obrót netto 700 000 EUR,
c) średnia liczba zatrudnionych w roku 
obrotowym: dziesięć.

Or. de

Poprawka159
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że przepisów ust. 1 i 2 nie 
stosuje się do organizacji zbiorowego 
zarządzania, która na dzień bilansowy nie 
przekracza wartości granicznych w 
przypadku dwóch z trzech następujących 
kryteriów:

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
organizacji zbiorowego zarządzania, która 
na dzień bilansowy nie przekracza wartości 
granicznych w przypadku dwóch z trzech 
następujących kryteriów:

Or. en

Uzasadnienie

W zgodzie z lepszymi uregulowaniami prawnymi i zobowiązaniami Komisji państwa 
członkowskie mają prawo zwolnić mikroprzedsiębiorstwa z niektórych wymogów będących 
potencjalnym źródłem obciążeń.

Poprawka160
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby, które faktycznie kierują 
działalnością organizacji zbiorowego 
zarządzania, oraz jej dyrektorzy, z 
wyjątkiem dyrektorów sprawujących 
funkcję nadzorczą, ustanawiały procedury 
tak, by uniknąć konfliktów interesów. 
Organizacja zbiorowego zarządzania musi 
posiadać procedury służące rozpoznawaniu 
konfliktów interesów, zarządzaniu nimi 
oraz ich monitorowaniu i ujawnianiu, tak 
by zapobiec sytuacji, w której mają one 
negatywny wpływ na interesy członków 
organizacji.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby, które faktycznie kierują 
działalnością organizacji zbiorowego 
zarządzania, oraz jej dyrektorzy 
ustanawiały procedury tak, by uniknąć 
konfliktów interesów. Organizacja 
zbiorowego zarządzania musi posiadać 
procedury służące rozpoznawaniu 
konfliktów interesów, zarządzaniu nimi 
oraz ich monitorowaniu i ujawnianiu, tak 
by zapobiec sytuacji, w której mają one 
negatywny wpływ na interesy członków 
organizacji.

Or. en

Poprawka161
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury te obejmują coroczne składanie 
organowi, któremu powierzono funkcję 
nadzorczą, osobistego oświadczenia przez 
każdą z tych osób i każdego z dyrektorów, 
zawierającego informacje na temat:

Procedury te obejmują składanie organowi, 
któremu powierzono funkcję nadzorczą,
oraz członkom osobistego oświadczenia 
przez każdą z tych osób i każdego z 
dyrektorów, dostępnego na stronie 
internetowej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Każda z powyższych osób 
składa takie oświadczenie przed objęciem 
swoich obowiązków, a następnie odnawia 
je każdego roku. Oświdczenie to zawiera 
następujące informacje:

Or. en
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Uzasadnienie

Konflikty interesów należy ujawniać zanim menedżer lub dyrektor obejmą swoje obowiązki.

Poprawka 162
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury te obejmują coroczne składanie 
organowi, któremu powierzono funkcję 
nadzorczą, osobistego oświadczenia przez 
każdą z tych osób i każdego z dyrektorów, 
zawierającego informacje na temat:

Procedury te obejmują coroczne 
opublikowanie oraz składanie organowi, 
któremu powierzono funkcję nadzorczą, 
osobistego oświadczenia przez każdą z 
tych osób i każdego z dyrektorów, 
zawierającego informacje na temat:

Or. de

Poprawka163
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pobierając wynagrodzenia autorskie i 
zarządzając nimi, organizacje zbiorowego 
zarządzania działają z należytą 
starannością.

1. Pobierając wynagrodzenia autorskie i 
zarządzając nimi, organizacje zbiorowego 
zarządzania działają z należytą 
starannością, zapewniając dokładność i 
przejrzystość działania. Za wyjątkiem tych 
państw członkowskich, w których 
obowiązuje system rozbudowanego 
zbiorowego udzielania licencji,
organizacja zbiorowego zarządzania 
gwarantuje, że pobiera wynagrodzenia 
autorskie w imieniu jedynie tych 
podmiotów praw autorskich, które 
upoważniły ją do reprezentowania ich 
praw.
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Or. en

Uzasadnienie

Zbliżenie wymogów przewidzianych w art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 2, zgodnie z którymi 
płatności muszą być dokonywane w sposób rzetelny. Pobieranie i zarządzanie powinno 
odbywać się w rzetelny sposób, tak samo jak dokonywanie płatności. Ponadto organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny pobierać należności jedynie w imieniu faktycznych 
członków i tych podmiotów praw autorskich, których prawami zarządzają w zgodzie z umową 
o reprezentacji.

Poprawka164
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli do chwili podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich 
organizacja zbiorowego zarządzania 
inwestuje wynagrodzenia autorskie i 
przychody osiągane w wyniku ich 
zainwestowania, dokonuje tego zgodnie z 
ogólną strategią inwestycyjną, o której 
mowa w art. 7 ust. 5 lit. c), oraz 
następującymi zasadami:

4. Jeżeli do chwili podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich 
organizacja zbiorowego zarządzania 
inwestuje wynagrodzenia autorskie i 
przychody osiągane w wyniku ich 
zainwestowania, dokonuje tego, działając 
w najlepszym interesie podmiotów praw 
autorskich, których prawa reprezentuje,
zgodnie z ogólną strategią inwestycyjną, o 
której mowa w art. 7 ust. 5 lit. c), oraz 
następującymi zasadami:

Or. en

Poprawka165
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) aktywa są inwestowane w interesie 
członków; w przypadku potencjalnego 
konfliktu interesów organizacja 
zbiorowego zarządzania zapewnia 

a) w przypadku potencjalnego konfliktu 
interesów organizacja zbiorowego 
zarządzania zapewnia dokonanie 
inwestycji wyłącznie w interesie tych 
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dokonanie inwestycji wyłącznie w interesie 
członków;

podmiotów praw autorskich;

Or. en

Poprawka166
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) aktywa są inwestowane w taki sposób, 
by nie powodowało to jakiegokolwiek 
uszczerbku na kwotach należnych 
podmiotom praw autorskich;

Or. en

Poprawka167
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
potrącenia z wynagrodzeń autorskich, o 
których mowa w art. 16 lit. e), były 
określone w umowach regulujących 
stosunki między organizacją zbiorowego 
zarządzania a jej członkami oraz 
podmiotami praw autorskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
potrącenia z wynagrodzeń autorskich, o 
których mowa w art. 16 lit. e), były 
wyraźnie określone w umowach 
regulujących stosunki między organizacją 
zbiorowego zarządzania a jej członkami.

Or. en

Poprawka168
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli organizacja zbiorowego 
zarządzania świadczy usługi o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 
finansowane z potrąceń z wynagrodzeń 
autorskich, państwa członkowskie 
dopilnowują, by podmioty praw autorskich 
były uprawnione do:

2. Jeżeli organizacja zbiorowego 
zarządzania świadczy usługi o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 
finansowane z potrąceń z wynagrodzeń 
autorskich, państwa członkowskie 
dopilnowują, by takie usługi świadczono w 
oparciu o sprawiedliwe kryteria, zwłaszcza 
w odniesieniu do dostępu do tych usług i 
ich zakresu:

Or. en

Poprawka169
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli organizacja zbiorowego 
zarządzania świadczy usługi o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 
finansowane z potrąceń z wynagrodzeń 
autorskich, państwa członkowskie 
dopilnowują, by podmioty praw autorskich 
były uprawnione do:

2. Jeżeli organizacja zbiorowego 
zarządzania świadczy usługi o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 
finansowane z potrąceń z wynagrodzeń 
autorskich oraz z jakichkolwiek dochodów 
pochodzących z inwestowania 
wynagrodzeń autorskich, państwa 
członkowskie dopilnowują, by podmioty 
praw autorskich były uprawnione do:

Or. en

Poprawka170
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) korzystania z usług o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 
na podstawie sprawiedliwych kryteriów, w 
szczególności w odniesieniu do dostępu do 
tych usług oraz ich zakresu;

skreślona

Or. en

Poprawka171
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podmioty praw autorskich, które
cofnęły udzielone organizacji zbiorowego 
zarządzania upoważnienie do zarządzania 
prawami lub kategoriami praw lub 
rodzajami utworów i innych przedmiotów 
prawa autorskiego, lub które wycofały 
spod zarządu prowadzonego przez 
organizację zbiorowego zarządzania swoje 
prawa lub kategorie praw lub rodzaje 
utworów i innych przedmiotów prawa 
autorskiego, zachowują dostęp do tych 
usług. Kryteria w odniesieniu do dostępu 
do tych usług oraz ich zakresu mogą 
uwzględniać wynagrodzenia autorskie 
uzyskane przez te podmioty praw 
autorskich oraz okres obowiązywania 
upoważnienia do zarządzania prawami, 
pod warunkiem że kryteria te mają 
również zastosowanie do podmiotów praw 
autorskich, które nie cofnęły takiego 
upoważnienia lub nie wycofały spod 
zarządu prowadzonego przez organizację 
zbiorowego zarządzania swoich praw, 
kategorii praw lub rodzajów utworów i 
innych przedmiotów prawa autorskiego.

skreślona

Or. en



AM\933267PL.doc 77/118 PE508.268v01-00

PL

Poprawka172
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie i z należytą starannością 
dokonywała podziału i wypłaty kwot 
należnych wszystkim podmiotom praw 
autorskich, które reprezentuje. Organizacja 
zbiorowego zarządzania dokonuje podziału 
i wypłaty wynagrodzeń autorskich 
najpóźniej w 12 miesięcy od końca roku 
obrotowego, w którym wynagrodzenia 
autorskie zostały pobrane, chyba że z 
przyczyn obiektywnych, związanych w 
szczególności ze zgłoszeniami 
dokonywanymi przez użytkowników, 
identyfikacją praw i podmiotów praw 
autorskich lub przyporządkowaniem 
utworów i innych przedmiotów praw 
autorskich do podmiotów praw autorskich, 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
jest w stanie dotrzymać tego terminu. 
Organizacja zbiorowego zarządzania 
dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń 
autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie i z należytą starannością 
dokonywała podziału i wypłaty kwot 
należnych wszystkim podmiotom praw 
autorskich, które reprezentuje. Organizacja 
zbiorowego zarządzania dokonuje podziału 
i wypłaty wynagrodzeń autorskich bez 
zbędnej zwłoki, lecz najpóźniej w trzy 
miesiące po pobraniu wynagrodzeń 
autorskich, chyba że z przyczyn 
obiektywnych, związanych w 
szczególności ze zgłoszeniami 
dokonywanymi przez użytkowników, 
identyfikacją praw i podmiotów praw 
autorskich lub przyporządkowaniem 
utworów i innych przedmiotów praw 
autorskich do podmiotów praw autorskich, 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
jest w stanie dotrzymać tego terminu. 
Organizacja zbiorowego zarządzania 
dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń 
autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Artyści i autorzy uważają powolne tempo wypłacania należnych im pieniędzy przez 
organizacje zbiorowego zarządzania za poważny problem. Projekt dyrektywy zakłada, że 
organizacje powinny mieć prawo przetrzymywać te pieniądze przez okres do dwóch lat. Takie 
przepisy są nieuzasadnione. Organizacje zbiorowego zarządzania, które obecnie nie 
wywiązują się ze zobowiązań w tym zakresie potrzebują zachęty do zwiększenia wydajności 
postępowania administracyjnego.
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Poprawka173
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie i z należytą starannością 
dokonywała podziału i wypłaty kwot 
należnych wszystkim podmiotom praw 
autorskich, które reprezentuje. Organizacja 
zbiorowego zarządzania dokonuje podziału 
i wypłaty wynagrodzeń autorskich 
najpóźniej w 12 miesięcy od końca roku 
obrotowego, w którym wynagrodzenia 
autorskie zostały pobrane, chyba że z 
przyczyn obiektywnych, związanych w 
szczególności ze zgłoszeniami 
dokonywanymi przez użytkowników, 
identyfikacją praw i podmiotów praw
autorskich lub przyporządkowaniem 
utworów i innych przedmiotów praw 
autorskich do podmiotów praw 
autorskich, organizacja zbiorowego 
zarządzania nie jest w stanie dotrzymać 
tego terminu. Organizacja zbiorowego 
zarządzania dokonuje podziału i wypłaty 
wynagrodzeń autorskich w sposób 
dokładny, zapewniając równe traktowanie 
wszystkich kategorii podmiotów praw 
autorskich.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie, terminowo i z należytą 
starannością dokonywała podziału i 
wypłaty kwot należnych wszystkim 
podmiotom praw autorskich, które 
reprezentuje. Organizacja zbiorowego 
zarządzania dokonuje podziału i wypłaty 
wynagrodzeń autorskich przynajmniej co 
kwartał, a najpóźniej w 12 miesięcy po 
pobraniu wynagrodzeń autorskich. 
Organizacja zbiorowego zarządzania 
dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń 
autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

Or. en

Poprawka 174
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
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każda organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie i z należytą starannością 
dokonywała podziału i wypłaty kwot 
należnych wszystkim podmiotom praw 
autorskich, które reprezentuje. Organizacja 
zbiorowego zarządzania dokonuje podziału 
i wypłaty wynagrodzeń autorskich 
najpóźniej w 12 miesięcy od końca roku 
obrotowego, w którym wynagrodzenia 
autorskie zostały pobrane, chyba że z 
przyczyn obiektywnych, związanych w 
szczególności ze zgłoszeniami 
dokonywanymi przez użytkowników, 
identyfikacją praw i podmiotów praw 
autorskich lub przyporządkowaniem 
utworów i innych przedmiotów praw 
autorskich do podmiotów praw autorskich, 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
jest w stanie dotrzymać tego terminu. 
Organizacja zbiorowego zarządzania 
dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń 
autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

każda organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie, przejrzyście i z należytą 
starannością dokonywała podziału i 
wypłaty kwot należnych podmiotom praw 
autorskich, które reprezentuje. Organizacja 
zbiorowego zarządzania dokonuje podziału 
i wypłaty wynagrodzeń autorskich 
najpóźniej w 2 miesiące od końca roku 
obrotowego, w którym wynagrodzenia 
autorskie zostały pobrane, chyba że z 
przyczyn obiektywnych, związanych w 
szczególności ze zgłoszeniami 
dokonywanymi przez użytkowników, 
identyfikacją praw i podmiotów praw 
autorskich lub przyporządkowaniem 
utworów i innych przedmiotów praw 
autorskich do podmiotów praw autorskich, 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
jest w stanie dotrzymać tego terminu. 
Organizacja zbiorowego zarządzania 
dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń 
autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

Or. de

Uzasadnienie

Podmioty praw muszą czasem zbyt długo oczekiwać na wypłatę należności licencyjnych, przez 
co popadają w tarapaty finansowe. Dyrektywa powinna doprowadzić do poprawy tej sytuacji.

Poprawka175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie i z należytą starannością 
dokonywała podziału i wypłaty kwot 
należnych wszystkim podmiotom praw 
autorskich, które reprezentuje. Organizacja 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie i z należytą starannością 
dokonywała podziału i wypłaty kwot 
należnych wszystkim podmiotom praw 
autorskich, które reprezentuje, na 
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zbiorowego zarządzania dokonuje podziału 
i wypłaty wynagrodzeń autorskich 
najpóźniej w 12 miesięcy od końca roku 
obrotowego, w którym wynagrodzenia 
autorskie zostały pobrane, chyba że z 
przyczyn obiektywnych, związanych w 
szczególności ze zgłoszeniami 
dokonywanymi przez użytkowników, 
identyfikacją praw i podmiotów praw 
autorskich lub przyporządkowaniem 
utworów i innych przedmiotów praw 
autorskich do podmiotów praw autorskich, 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
jest w stanie dotrzymać tego terminu. 
Organizacja zbiorowego zarządzania 
dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń 
autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

podstawie informacji otrzymanych od 
użytkowników w ciągu sześciu miesięcy od 
wykorzystania treści. Organizacja 
zbiorowego zarządzania dokonuje podziału 
i wypłaty wynagrodzeń autorskich 
najpóźniej w 12 miesięcy od końca roku 
obrotowego, w którym wynagrodzenia 
autorskie zostały pobrane, chyba że z 
przyczyn obiektywnych, związanych w 
szczególności ze zgłoszeniami 
dokonywanymi przez użytkowników, 
identyfikacją praw i podmiotów praw 
autorskich lub przyporządkowaniem 
utworów i innych przedmiotów praw 
autorskich do podmiotów praw autorskich, 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
jest w stanie dotrzymać tego terminu. 
Organizacja zbiorowego zarządzania 
dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń 
autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Terminowy podział należności przez organizacje zbiorowego zarządzania jest możliwy 
jedynie pod warunkiem, że użytkownicy w wyznaczonym czasie przekażą informacje o 
wykorzystaniu utworu w innych treściach.

Poprawka176
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organizacja zbiorowego zarządzania 
rozpoczyna podział wynagrodzeń 
podmiotów praw autorskich w momencie, 
gdy zebrana kwota w rozsądnym stopniu 
pokrywa koszty pobrania. Powyższa 
minimalna kwota wymagana do 
rozpoczęcia podziału wynagrodzenia nie 
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może znacznie przekraczać najmniejszej 
minimalnej kwoty obowiązującej w 
podobnych organizacjach zbiorowego 
zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

Podział wynagrodzenia podmiotów praw autorskich jest bardzo nierówny, tzn. bardzo duża 
liczba twórców otrzymuje bardzo niskie wynagrodzenie. Oznacza to, że obniżenie 
minimalnych kwot wymaganych do rozpoczęcia podziału doprowadzi do o wiele szybszego 
podziału wynagrodzeń wśród dużej liczby podmiotów praw autorskich. Jednocześnie 
podmioty praw autorskich zarabiające wyższe kwoty będą zachęcane do podwyższenia 
minimalnych kwot wymaganych do rozpoczęcia podziału, doprowadzając w niektórych 
przypadkach do nierównego podziału wynagrodzeń. Ponadto wymóg utrzymywania niskich 
minimalnych kwot wymaganych do rozpoczęcia podziału zachęca do efektywnego kosztowo 
podziału.

Poprawka177
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie może zezwolić 
organizacjom zbiorowego zarządzania na 
odstępstwo od obowiązku dotyczącego 
podziału i wypłaty, o którym mowa w ust. 
1, w sytuacji gdy jest to uzasadnione z 
przyczyn obiektywnych, związanych w 
szczególności ze zgłoszeniami 
dokonywanymi przez użytkowników, 
identyfikacją praw i podmiotów praw 
autorskich lub przyporządkowaniem 
utworów i innych przedmiotów praw 
autorskich do podmiotów praw 
autorskich, które uniemożliwiają 
organizacji zbiorowego zarządzania 
dotrzymanie częstotliwości i terminu 
przewidzianych w tym ustępie. W takich 
sytuacjach organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny jak najszybciej 
dokonać podziału i wypłaty należności 
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podmiotom praw autorskich.

Or. en

Poprawka178
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
pobranie wynagrodzeń autorskich, nie 
można było dokonać podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, a 
organizacja zbiorowego zarządzania 
zastosowała wszystkie niezbędne środki 
służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu
podmiotów praw autorskich, organizacja 
zbiorowego zarządzania podejmuje 
decyzję o wykorzystaniu tych kwot zgodnie 
z art. 7 ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla 
prawa podmiotów praw autorskich do 
dochodzenia tych kwot od organizacji 
zbiorowego zarządzania.

2. Jeżeli w terminie trzech lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
pobranie wynagrodzeń autorskich, nie 
można było dokonać podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, 
ponieważ organizacji zbiorowego 
zarządzania nie udało się zidentyfikować i
zlokalizować podmiotów praw autorskich, 
pieniądze trafiają do funduszu założonego 
i zarządzanego w tym celu przez państwo 
członkowskie, w którym pobrano 
pieniądze. Z takiego funduszu wypłacano 
by wszelkie należności z tytułu roszczeń ze 
strony ujawniających się po czasie 
podmiotów praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie organizacjom zbiorowego zarządzania na zatrzymanie pieniędzy zniechęci 
organizacje do przeprowadzania starannych poszukiwań prawdziwych podmiotów praw 
autorskich. Fundusz zarządzany przez państwo członkowskie może mieć też pozytywny wpływ 
na promowanie różnorodności kulturalnej. Zob. motyw 15a (nowy). Ponadto proponowane
pięć lat to długi okres czasu, a prawdopodobieństwo odnalezienia zaginionego podmiotu 
praw autorskich po trzech lub czterech latach jest bardzo niskie.

Poprawka179
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
pobranie wynagrodzeń autorskich, nie 
można było dokonać podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, a 
organizacja zbiorowego zarządzania 
zastosowała wszystkie niezbędne środki 
służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu 
podmiotów praw autorskich, organizacja 
zbiorowego zarządzania podejmuje 
decyzję o wykorzystaniu tych kwot zgodnie 
z art. 7 ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla 
prawa podmiotów praw autorskich do 
dochodzenia tych kwot od organizacji 
zbiorowego zarządzania.

2. Jeżeli w terminie trzech lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
pobranie wynagrodzeń autorskich, nie 
można było dokonać podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, a 
organizacja zbiorowego zarządzania 
zastosowała wszystkie niezbędne środki 
służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu 
podmiotów praw autorskich, 
odpowiedzialność za podjęcie decyzji co do 
najlepszego wykorzystania 
niepodzielonych pieniędzy, w tym za 
zezwolenie organizacjom zbiorowego 
zarządzania na podział pieniędzy wśród 
swoich członków, przechodzi na państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 180
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
pobranie wynagrodzeń autorskich, nie 
można było dokonać podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, a 
organizacja zbiorowego zarządzania 
zastosowała wszystkie niezbędne środki 
służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu 
podmiotów praw autorskich, organizacja 
zbiorowego zarządzania podejmuje decyzję 
o wykorzystaniu tych kwot zgodnie z art. 7 
ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla prawa 
podmiotów praw autorskich do 
dochodzenia tych kwot od organizacji 
zbiorowego zarządzania.

2. Jeżeli w terminie dwóch lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
pobranie wynagrodzeń autorskich, nie 
można było dokonać podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, a 
organizacja zbiorowego zarządzania 
zastosowała wszystkie niezbędne środki 
służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu 
podmiotów praw autorskich, organizacja 
zbiorowego zarządzania podejmuje decyzję 
o wykorzystaniu tych kwot zgodnie z art. 7 
ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla prawa 
podmiotów praw autorskich do 
dochodzenia tych kwot od organizacji 
zbiorowego zarządzania.
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Or. de

Poprawka181
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
pobranie wynagrodzeń autorskich, nie 
można było dokonać podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, a 
organizacja zbiorowego zarządzania 
zastosowała wszystkie niezbędne środki 
służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu 
podmiotów praw autorskich, organizacja 
zbiorowego zarządzania podejmuje decyzję 
o wykorzystaniu tych kwot zgodnie z art. 7 
ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla prawa 
podmiotów praw autorskich do 
dochodzenia tych kwot od organizacji 
zbiorowego zarządzania.

2. Jeżeli w terminie pięciu lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
pobranie wynagrodzeń autorskich, nie 
można było dokonać podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, a 
organizacja zbiorowego zarządzania 
zastosowała wszystkie niezbędne środki 
służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu 
podmiotów praw autorskich, organizacja 
zbiorowego zarządzania przekazuje te 
pieniądze na własny fundusz kulturalny.
Jeżeli taki fundusz nie istnieje w danej 
organizacji, organizacja zbiorowego 
zarządzania wypłaci pieniądze 
użytkownikom.

Or. en

Poprawka182
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
dokonywała żadnych rozróżnień między
swoimi członkami a podmiotami praw 
autorskich, których prawami zarządza na 
podstawie umowy o reprezentacji, w 
szczególności w odniesieniu do mających 
zastosowanie stawek wynagrodzeń 

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
dokonywała żadnych rozróżnień między 
podmiotami praw autorskich, których 
prawami zarządza na podstawie umowy o 
reprezentacji, w szczególności w 
odniesieniu do mających zastosowanie 
stawek wynagrodzeń autorskich, opłat z 
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autorskich, opłat z tytułu zarządzania oraz 
warunków pobierania wynagrodzeń 
autorskich i podziału kwot należnych 
podmiotom praw autorskich.

tytułu zarządzania oraz warunków 
pobierania wynagrodzeń autorskich i 
podziału kwot należnych podmiotom praw 
autorskich.

Or. en

Poprawka183
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrącenia i płatności w przypadku umów 
o reprezentacji

Płatności w przypadku umów o 
reprezentacji

Or. en

Poprawka184
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z wyjątkiem opłat z tytułu zarządzania 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
dokonuje żadnych potrąceń od 
wynagrodzeń autorskich należnych z 
tytułu praw, którymi zarządza na 
podstawie umowy o reprezentacji zawartej 
z inną organizacją zbiorowego 
zarządzania, chyba że ta inna organizacja 
zbiorowego zarządzania udzieli wyraźnej 
zgody na dokonywanie takich potrąceń.

skreślony

Or. en
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Poprawka185
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie, z należytą starannością i w 
sposób dokładny dokonuje podziału i 
wypłaty kwot należnych innym 
organizacjom zbiorowego zarządzania.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie, terminowo, z należytą 
starannością i w sposób dokładny dokonuje 
podziału i wypłaty kwot należnych innym 
organizacjom zbiorowego zarządzania. 
Organizacja zbiorowego zarządzania 
dokonuje podziału i wypłaty kwot innym 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
przynajmniej co kwartał i nie później niż 
w 12 miesięcy po pobraniu wynagrodzeń 
autorskich.

Or. en

Poprawka186
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwo członkowskie może zezwolić 
organizacjom zbiorowego zarządzania na 
odstępstwo od obowiązku dotyczącego 
częstotliwości podziału i wypłaty, o którym 
mowa w ust. 2, w sytuacji gdy jest to 
uzasadnione z przyczyn obiektywnych, 
związanych w szczególności ze 
zgłoszeniami dokonywanymi przez 
użytkowników, identyfikacją praw i 
podmiotów praw autorskich lub 
przyporządkowaniem utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich do 
podmiotów praw autorskich, które 
uniemożliwiają organizacji zbiorowego 
zarządzania dotrzymanie częstotliwości i 
terminu przewidzianych w tym ustępie. W 
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takich sytuacjach organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny jak najszybciej 
dokonać podziału i wypłaty należności 
podmiotom praw autorskich.

Or. en

Poprawka 187
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by organizacje zbiorowego zarządzania w 
ciągu 14 dni kalendarzowych reagowały 
na zapytania licencyjne oraz by 
przedkładały użytkownikowi ofertę w 
ciągu 60 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania zapytania, przy założeniu że 
organizacja zbiorowego zarządzania 
otrzymała wszystkie informacje konieczne 
do złożenia oferty.

Or. de

Poprawka188
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa 
wyłączne odzwierciedlają wartość 
ekonomiczną praw będących przedmiotem 
negocjacji oraz usług świadczonych przez 
organizację zbiorowego zarządzania.

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa 
wyłączne i prawa do wynagrodzenia
odzwierciedlają wartość ekonomiczną 
wykorzystania praw będących 
przedmiotem negocjacji oraz charakter i 
zakres wykorzystania utworów i innych 
chronionych przedmiotów praw 
autorskich oraz wartość ekonomiczną
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usług świadczonych przez organizację 
zbiorowego zarządzania.

Or. en

Poprawka 189
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa 
wyłączne odzwierciedlają wartość 
ekonomiczną praw będących przedmiotem 
negocjacji oraz usług świadczonych przez 
organizację zbiorowego zarządzania.

Stawki wynagrodzeń autorskich za prawa
wyłączne odzwierciedlają należycie
wartość ekonomiczną praw będących 
przedmiotem negocjacji oraz usług 
świadczonych przez organizację 
zbiorowego zarządzania.

Or. de

Poprawka190
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli nie istnieją krajowe przepisy 
określające wysokość kwot należnych 
podmiotom praw autorskich z tytułu prawa 
do wynagrodzenia i prawa do kompensaty, 
organizacja zbiorowego zarządzania 
przyjmuje wartość ekonomiczną praw
będących przedmiotem negocjacji za 
podstawę dokonywanego przez siebie 
określenia wysokości tych kwot.

Jeżeli nie istnieją krajowe przepisy 
określające wysokość kwot należnych 
podmiotom praw autorskich z tytułu prawa 
do kompensaty, organizacja zbiorowego 
zarządzania przyjmuje niedyskryminujące 
kryteria, zapewniające uczciwą 
kompensatę za wykorzystanie utworów i 
innych przedmiotów praw autorskich 
podlegających ochronie za podstawę 
dokonywanego przez siebie określenia 
wysokości tych kwot.

Or. en
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Poprawka 191
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli nie istnieją krajowe przepisy 
określające wysokość kwot należnych 
podmiotom praw autorskich z tytułu prawa 
do wynagrodzenia i prawa do kompensaty, 
organizacja zbiorowego zarządzania 
przyjmuje wartość ekonomiczną praw 
będących przedmiotem negocjacji za 
podstawę dokonywanego przez siebie 
określenia wysokości tych kwot.

Jeżeli nie istnieją krajowe przepisy 
określające wysokość kwot należnych 
podmiotom praw autorskich z tytułu prawa 
do wynagrodzenia, organizacja zbiorowego 
zarządzania przyjmuje wartość 
ekonomiczną praw będących przedmiotem 
negocjacji za podstawę dokonywanego 
przez siebie określenia wysokości tych 
kwot.

Or. de

Poprawka192
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Użytkownicy powinni zgłaszać 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
wykorzystywanie utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich z 
zachowaniem ustalonego i, w miarę 
możliwości, czytelnego dla urządzeń 
formatu, w wyznaczonym czasie i w 
dokładny sposób, aby umożliwić 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
uzgodnienie obowiązujących opłat i 
rzetelny podział kwot należnych 
podmiotom praw autorskich zgodnie z 
obowiązkami wynikającymi z niniejszej 
dyrektywy. W przypadku gdy użytkownicy 
nie zgłoszą powyższego organizacjom 
zbiorowego zarządzania w taki sposób, by 
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organizacje mogły dokonać terminowej i 
rzetelnej wypłaty wynagrodzenia 
poszczególnym podmiotom praw 
autorskich, państwa członkowskie 
zagwarantują zwolnienie organizacji 
zbiorowego zarządzania z obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy 
związanych z wypłatą wynagrodzeń 
autorskich poszczególnym podmiotom 
praw autorskich.

Or. en

Poprawka193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zapewnić terminowy, uczciwy i 
przejrzysty podział praw, organizacje 
zbiorowego zarządzania zobowiązują 
użytkowników do przekazywania im 
analitycznego zestawienia wykorzystanych 
utworów zgodnego ze standardowymi 
sprawozdaniami udostępnianymi przez 
organizacje zbiorowego zarządzania lub 
wykorzystywanymi w branży, najpóźniej
sześć miesięcy od wykorzystania utworu 
muzycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdania od użytkowników w środowisku cyfrowym i poza nim są potrzebne do ustalenia 
zakresu wykorzystania utworów objętych ochroną. Brak takich przepisów jeszcze bardziej 
utrudniałby podział praw autorskich i praw pokrewnych, ponieważ organizacje nie miałyby 
do dyspozycji danych potrzebnych do zapewnienia proporcjonalnego i analitycznego podziału 
efektywnego wykorzystania utworów. Udostępniane dane są często niekompletne i 
niedokładne. Wzrost liczby urządzeń i rozpowszechnienie utworów objętych prawami 
autorskimi oznacza, że organizacje zbiorowego zarządzania muszą uzyskiwać od 
użytkowników rzetelne i terminowe dane na temat wykorzystywanych utworów muzycznych.
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Poprawka194
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Użytkownicy powinni dokonywać 
terminowych opłat licencyjnych lub 
wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego 
zarządzania, za każdym razem gdy są 
zobowiązani do takiej zapłaty ogólnymi 
przepisami lub nakazem sądu. Jeżeli 
użytkownicy nie zapłacą obowiązującej 
opłaty licencyjnej lub wynagrodzenia w 
wyznaczonym terminie, państwa 
członkowskie przyznają organizacjom 
zbiorowego zarządzania prawo do 
pobierania od takich użytkowników 
dodatkowych opłat w celu pokrycia 
kosztów administracyjnych wynikających 
z nieterminowej zapłaty opłat licencyjnych 
lub wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka195
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Obowiązki użytkowników

Państwa członkowskie zapewniają 
użytkownikom możliwość bezpłatnego 
przekazywania w formacie elektronicznym 
organizacjom zbiorowego zarządzania, w 
celu efektywnego zarządzania prawami, 
kompletnych i dokładnych informacji
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niezbędnych do identyfikacji 
wykorzystania utworu lub innego 
przedmiotu praw autorskich oraz 
właściwego podmiotu praw autorskich.

Or. en

Poprawka196
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Zgłaszanie wykorzystania praw i 

wystawianie faktur
1. Organizacje zbiorowego zarządzania 
ustanawiają odpowiednie procedury 
komunikacyjne umożliwiające 
użytkownikom przekazywanie 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
wszystkich niezbędnych informacji 
dotyczących korzystania z licencji, w tym 
zgłaszanie faktycznego wykorzystania 
utworów, w sposób rzetelny i we wspólnie 
uzgodnionym terminie w odniesieniu do 
tej licencji.
2. Państwa członkowskie mogą wymagać 
od organizacji zbiorowego zarządzania 
działających na ich terytorium 
zastosowania procedur opisanych w ust. 3 
i 4.
3. Organizacje zbiorowego zarządzania 
ustanawiają procedurę wzajemnej 
współpracy z korzyścią dla swoich 
podmiotów praw autorskich, członków i 
użytkowników. Taka procedura 
współpracy obejmuje co najmniej 
gromadzenie we wspólnej bazie danych 
informacji na temat wydanych licencji 
oraz wykorzystywania utworów i innych 
chronionych przedmiotów praw 
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autorskich, skoordynowane i wspólne 
wystawianie faktur oraz pobieranie 
wynagrodzeń autorskich.
4. Procedura współpracy, o której mowa w 
ust. 2, umożliwia organizacjom 
zbiorowego zarządzania koordynowanie 
wystawiania użytkownikom faktur w taki 
sposób, by jeden użytkownik otrzymywał 
jedną wspólną fakturę w odniesieniu do 
praw do utworów i innych chronionych 
przedmiotów praw autorskich, na które 
udzielono licencji. Pojedyncza faktura jest 
przejrzysta i określa przedmiotowe 
organizacje zbiorowego zarządzania, 
wykaz utworów i innych chronionych 
przedmiotów praw autorskich, na które 
udzielono licencji, oraz odpowiadające im 
faktyczne wykorzystanie. Faktura 
powinna również jasno wskazywać co 
najmniej proporcjonalne kwoty należne 
podmiotom praw autorskich i kwoty 
przeznaczone na pokrycie opłat z tytułu 
zarządzania.
5. Treść ust. 2 i 3 nie obowiązuje w 
przypadku zbiorowego zarządzania 
prawami dotyczącymi utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji oraz zbiorowego zarządzania 
prawami dotyczącymi utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich na więcej 
niż jednym terytorium.

Or. en

Poprawka197
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
1. Organizacje zbiorowego zarządzania 
ustanawiają proporcjonalne procedury 
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komunikacyjne umożliwiające 
użytkownikom przekazywanie 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
wszystkich niezbędnych informacji 
dotyczących korzystania z licencji, w tym 
zgłaszanie faktycznego wykorzystania 
utworów, w sposób rzetelny i we wspólnie 
uzgodnionym terminie w odniesieniu do 
tej licencji.
2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
mogą ustanowić procedurę współpracy z 
korzyścią dla swoich podmiotów praw 
autorskich, członków i użytkowników. 
Procedura współpracy może obejmować 
gromadzenie we wspólnej bazie danych 
informacji na temat wydanych licencji 
oraz wykorzystania utworów i innych 
przedmiotów praw autorskich 
podlegających ochronie. W tym zakresie 
koszty i korzyści wspólnej bazy danych i 
wspólnego wystawiania faktur wymagają 
dalszej analizy.

Or. en

Poprawka198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego 
zarządzania, bez zbędnej zwłoki i drogą 
elektroniczną, udostępniała na żądanie 
każdego podmiotu praw autorskich, 
którego prawa reprezentuje, każdej 
organizacji zbiorowego zarządzania, w 
imieniu której zarządza prawami na 
podstawie umowy o reprezentacji, lub 
każdego użytkownika następujące 
informacje:

skreślony

a) standardowe umowy o udzielenie 
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licencji i obowiązujące stawki 
wynagrodzeń autorskich;
b) repertuar oraz prawa, którymi 
zarządza, jak również państwa 
członkowskie, których to dotyczy;
c) wykaz zawartych przez nią umów o 
reprezentacji, w tym informacje o 
organizacjach zbiorowego zarządzania, z 
którymi zawarła te umowy, repertuarze 
objętym zakresem tych umów oraz 
zakresie terytorialnym każdej takiej 
umowy.

Or. en

Poprawka199
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania, 
bez zbędnej zwłoki i drogą elektroniczną, 
udostępniała na żądanie każdego 
podmiotu praw autorskich, którego prawa 
reprezentuje, każdej organizacji 
zbiorowego zarządzania, w imieniu której 
zarządza prawami na podstawie umowy o 
reprezentacji, lub każdego użytkownika
następujące informacje:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacja zbiorowego zarządzania 
podawała do wiadomości publicznej za 
pośrednictwem swojej strony internetowej
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe informacje o stawkach wynagrodzeń autorskich, umowach o udzielanie licencji, 
repertuarze i umowach o reprezentacji są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania 
przejrzystego rynku branży kreatywnej. Podstawowe informacje o cenach i przedmiotach 
sprzedaży nie powinny ograniczać się do udzielania takich informacji na życzenie. W 
przypadku przyjęcia niniejszej poprawki wykaz z art. 18 ust. 1 można dodać do art. 19 ust. 1, 
a art. 18 ust. 1 usunąć.
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Poprawka 200
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania, 
bez zbędnej zwłoki i drogą elektroniczną, 
udostępniała na żądanie każdego 
podmiotu praw autorskich, którego prawa 
reprezentuje, każdej organizacji 
zbiorowego zarządzania, w imieniu której 
zarządza prawami na podstawie umowy o 
reprezentacji, lub każdego użytkownika
następujące informacje:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania
bez zwłoki i drogą elektroniczną,
udostępniała i publikowała następujące 
informacje:

Or. de

Poprawka201
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) repertuar oraz prawa, którymi zarządza, 
jak również państwa członkowskie, 
których to dotyczy;

b) repertuar oraz prawa, którymi zarządza, 
jak również państwa członkowskie, 
których to dotyczy, lub, jeżeli ze względu 
na zakres działalności organizacji 
zbiorowego zarządzania repertuaru nie 
można ustalić, kategorie utworów lub 
inne przedmioty praw autorskich, które 
reprezentuje, prawa, którymi zarządza, jak 
również państwa członkowskie, których to 
dotyczy;

Or. en
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Poprawka202
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ponadto organizacja zbiorowego 
zarządzania udostępnia na żądanie 
każdego podmiotu praw autorskich lub 
każdej organizacji zbiorowego 
zarządzania wszystkie informacje 
dotyczące utworów, w przypadku których 
nie zidentyfikowano co najmniej jednego 
podmiotu praw autorskich, w tym, jeśli są 
dostępne: tytuł utworu, nazwisko twórcy, 
nazwisko lub nazwę wydawcy oraz 
wszelkie inne istotne informacje, które 
mogą być niezbędne do zidentyfikowania 
podmiotów praw autorskich.

2. Ponadto organizacja zbiorowego 
zarządzania podaje do wiadomości 
publicznej wszystkie informacje dotyczące 
utworów, w przypadku których nie 
zidentyfikowano co najmniej jednego 
podmiotu praw autorskich zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2012/28/UE w 
sprawie niektórych dozwolonych 
sposobów korzystania z utworów 
osieroconych, w tym, jeśli są dostępne: 
tytuł utworu, nazwisko twórcy, nazwisko 
lub nazwę wydawcy oraz wszelkie inne 
istotne informacje, które mogą być 
niezbędne do zidentyfikowania podmiotów 
praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty praw autorskich nie będące członkami organizacji zbiorowego zarządzania 
powinny mieć możliwość sprawdzenia, czy wśród utworów oznaczonych jako 
niezidentyfikowane znajdują się jakiekolwiek należące do nich utwory. Ponadto takie 
informacje są ważne zarówno dla użytkowników, jak i dla odbiorców końcowych. Dyrektywa 
w sprawie utworów osieroconych zawiera przepisy dotyczące sposobu postępowania w 
sytuacji, gdy podmiotów praw autorskich nie można znaleźć, dlatego w celu zapewnienia 
spójności należy powołać się na tę dyrektywę.

Poprawka203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ponadto organizacja zbiorowego 
zarządzania udostępnia na żądanie każdego 

2. Organizacja zbiorowego zarządzania 
udostępnia na żądanie każdego podmiotu 
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podmiotu praw autorskich lub każdej 
organizacji zbiorowego zarządzania 
wszystkie informacje dotyczące utworów, 
w przypadku których nie zidentyfikowano 
co najmniej jednego podmiotu praw 
autorskich, w tym, jeśli są dostępne: tytuł 
utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub 
nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne 
informacje, które mogą być niezbędne do 
zidentyfikowania podmiotów praw 
autorskich.

praw autorskich lub każdej organizacji 
zbiorowego zarządzania wszystkie 
informacje dotyczące utworów, w 
przypadku których nie zidentyfikowano co 
najmniej jednego podmiotu praw 
autorskich, w tym, jeśli są dostępne: tytuł 
utworu, nazwisko twórcy, nazwisko lub 
nazwę wydawcy oraz wszelkie inne istotne 
informacje, które mogą być niezbędne do 
zidentyfikowania podmiotów praw 
autorskich.

Or. en

Poprawka204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
podawała do wiadomości publicznej
następujące informacje:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
udostępniała na publicznie dostępnej 
stronie internetowej co najmniej 
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 205
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) spis wszystkich utworów muzycznych 
oraz praw autorskich, którymi zarządza 
organizacja zarządzania zbiorowego;

Or. de
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Poprawka206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) wykaz praw, kategorii praw lub 
rodzajów utworów, które podmioty praw 
autorskich dobrowolnie wyłączyły z 
zarządzania zbiorowego;

Or. en

Poprawka207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) standardowe umowy o udzieleniu
licencji i obowiązujące stawki 
wynagrodzeń autorskich;

Or. en

Poprawka208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) repertuar oraz prawa, którymi 
zarządza, jak również państwa 
członkowskie, których to dotyczy;

Or. en
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Poprawka209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera g d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) wykaz zawartych przez nią umów o 
reprezentacji, w tym informacje o 
organizacjach zbiorowego zarządzania, z 
którymi zawarła te umowy, repertuarze 
objętym zakresem tych umów oraz 
zakresie terytorialnym każdej takiej 
umowy.

Or. en

Poprawka210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że przepisów załącznika I pkt 
1 lit. a), f) i g) nie stosuje się do 
organizacji zbiorowego zarządzania, która 
na dzień bilansowy nie przekracza 
wartości granicznych w przypadku dwóch 
z trzech następujących kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350 000 EUR;
b) obrót netto: 700 000 EUR;
c) średnia liczba zatrudnionych w roku 
obrotowym: dziesięć.

Or. en
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Poprawka 211
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że przepisów załącznika I pkt 
1 lit. a), f) i g) nie stosuje się do 
organizacji zbiorowego zarządzania, która 
na dzień bilansowy nie przekracza 
wartości granicznych w przypadku dwóch 
z trzech następujących kryteriów:

skreślony

a) suma bilansowa: 350 000 EUR;
b) obrót netto: 700 000 EUR;
c) średnia liczba zatrudnionych w roku 
obrotowym: dziesięć.

Or. de

Poprawka212
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że przepisów załącznika I pkt 
1 lit. a), f) i g) nie stosuje się do organizacji 
zbiorowego zarządzania, która na dzień 
bilansowy nie przekracza wartości 
granicznych w przypadku dwóch z trzech 
następujących kryteriów:

5. Przepisów załącznika I pkt 1 lit. a), f) i 
g) nie stosuje się do organizacji 
zbiorowego zarządzania, która na dzień 
bilansowy nie przekracza wartości 
granicznych w przypadku dwóch z trzech 
następujących kryteriów:

Or. en

Uzasadnienie

W zgodzie z lepszymi uregulowaniami prawnymi i zobowiązaniami Komisji państwa 
członkowskie mają prawo zwolnić mikroprzedsiębiorstwa z niektórych wymogów będących 
potencjalnym źródłem obciążeń.
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Poprawka213
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania z 
siedzibą na ich terytorium, przy udzielaniu 
licencji wieloterytorialnych dotyczących 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji, spełniały 
wymogi niniejszego tytułu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
działające na ich terytorium, przy 
udzielaniu licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, spełniały wymogi niniejszego 
tytułu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć obchodzenia przepisów poprzez zakładanie działalności poza UE, dyrektywa 
powinna obowiązywać wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania, które są aktywne w 
przynajmniej jednym państwie członkowskim. Artykuł powinien być zgodny z art. 2.

Poprawka214
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizacja zbiorowego zarządzania, 
która udziela licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, udziela drogą elektroniczną 
dostawcom internetowych usług 
muzycznych, podmiotom praw autorskich 
oraz innym organizacjom zbiorowego 
zarządzania aktualnych informacji 
umożliwiających identyfikację 
internetowego repertuaru muzycznego, 

1. Organizacja zbiorowego zarządzania, 
która udziela licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, podaje do wiadomości 
publicznej aktualne informacje 
umożliwiające identyfikację internetowego 
repertuaru muzycznego, który reprezentuje. 
Informacje te obejmują reprezentowane 
utwory muzyczne, reprezentowane w 
całości lub części prawa oraz 
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który reprezentuje. Informacje te obejmują 
reprezentowane utwory muzyczne, 
reprezentowane w całości lub części prawa 
oraz reprezentowane państwa 
członkowskie.

reprezentowane państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka215
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania 
może stosować uzasadnione środki służące 
ochronie dokładności i integralności 
danych, kontroli ich dalszego 
wykorzystywania oraz ochronie danych 
osobowych i szczególnie chronionych 
informacji handlowych.

2. Organizacja zbiorowego zarządzania 
może stosować uzasadnione środki służące 
ochronie dokładności i integralności 
danych oraz ochronie danych osobowych i, 
w razie potrzeby, szczególnie chronionych 
informacji handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacjom zbiorowego zarządzania nie należy udzielać kompleksowych praw do 
ograniczania dalszego wykorzystywania informacji, które stanowi jedno z ważnych 
podstawowych praw człowieka.

Poprawka216
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie promują i 
zachęcają organizacje zbiorowego 
zarządzania i operatorów komercyjnych 
do utworzenia rzetelnej, szczegółowej i 
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aktualnej globalnej bazy danych na temat 
repertuarów w celu ułatwienia udzielania 
licencji wieloterytorialnych i 
wielorepertuarowych.

Or. en

Poprawka217
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizacje zbiorowego zarządzania, 
które udzielają licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, posiadają procedury, które 
umożliwiają podmiotom praw autorskich i
innym organizacjom zbiorowego 
zarządzania zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie 
do treści danych, o których mowa w art. 22 
ust. 2, lub do informacji udzielanych 
zgodnie z art. 23, w przypadku gdy 
podmioty praw autorskich i organizacje 
zbiorowego zarządzania mają uzasadnione 
powody by sądzić, że te dane lub 
informacje są błędne w odniesieniu do ich 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji. Jeżeli 
zastrzeżenia te są wystarczająco 
uzasadnione, organizacja zbiorowego 
zarządzania zapewnia korektę tych danych 
lub informacji bez zbędnej zwłoki.

1. Organizacje zbiorowego zarządzania, 
które udzielają licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, posiadają procedury, które 
umożliwiają podmiotom praw autorskich, 
innym organizacjom zbiorowego 
zarządzania i użytkownikom zgłaszanie 
zastrzeżeń odnośnie do treści danych, o 
których mowa w art. 22 ust. 2, lub do 
informacji udzielanych zgodnie z art. 23, w 
przypadku gdy podmioty praw autorskich, 
organizacje zbiorowego zarządzania i 
użytkownicy mają uzasadnione powody by 
sądzić, że te dane lub informacje są błędne 
w odniesieniu do ich praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji. Jeżeli zastrzeżenia te są 
wystarczająco uzasadnione, organizacja 
zbiorowego zarządzania zapewnia korektę 
tych danych lub informacji bez zbędnej 
zwłoki.

Or. en

Uzasadnienie

Użytkownikom również zależy na tym, by organizacja zbiorowego zarządzania dysponowała 
rzetelnymi informacjami.
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Poprawka218
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W miarę możliwości i tylko wtedy, gdy 
oszacowano koszty i korzyści wspólnego 
wystawiania faktur, do celów ust. 3 i 4,
organizacja zbiorowego zarządzania może 
ustanowić procedurę współpracy z innymi 
organizacjami tego typu w celu 
wystawiania internetowym dostawcom 
usług muzycznych jednej wspólnej faktury 
zgodnie z art. 15a.

Or. en

Poprawka219
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda umowa o reprezentacji między 
organizacjami zbiorowego zarządzania, na 
podstawie której jedna organizacja 
zbiorowego zarządzania upoważnia inną 
organizację zbiorowego zarządzania do 
udzielania – w odniesieniu do jej własnego 
repertuaru muzycznego – licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji, musi być zawierana na 
zasadzie niewyłączności. Organizacja 
zbiorowego zarządzania, której zlecono 
udzielanie licencji, zarządza tymi prawami 
na internetowym polu eksploatacji na 
niedyskryminujących warunkach.

1. W celu umożliwienia konsolidacji wielu 
repertuarów i przyznawania licencji 
wielorepertuarowych i licencji 
wieloterytorialnych organizacje 
zbiorowego zarządzania mają możliwość 
zawierania umów o reprezentacji z innymi 
organizacjami zbiorowego zarządzania z 
myślą o koordynacji i skuteczności takich 
licencji na równych oraz 
niedyskryminujących warunkach. Każda 
umowa o reprezentacji między 
organizacjami zbiorowego zarządzania, na 
podstawie której jedna organizacja 
zbiorowego zarządzania upoważnia inną 
organizację zbiorowego zarządzania do 
udzielania – w odniesieniu do jej własnego 
repertuaru muzycznego – licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
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utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji, powinna umożliwiać 
zlecającej organizacji zbiorowego 
zarządzania zlecenie udzielania licencji 
innej organizacji.

Or. en

Poprawka220
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda umowa o reprezentacji między 
organizacjami zbiorowego zarządzania, na 
podstawie której jedna organizacja 
zbiorowego zarządzania upoważnia inną 
organizację zbiorowego zarządzania do 
udzielania – w odniesieniu do jej własnego 
repertuaru muzycznego – licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji, musi być zawierana na 
zasadzie niewyłączności. Organizacja 
zbiorowego zarządzania, której zlecono 
udzielanie licencji, zarządza tymi prawami
na internetowym polu eksploatacji na 
niedyskryminujących warunkach.

1. Każda umowa o reprezentacji między 
organizacjami zbiorowego zarządzania, na 
podstawie której jedna organizacja 
zbiorowego zarządzania upoważnia inną 
organizację zbiorowego zarządzania do 
udzielania – w odniesieniu do jej własnego 
repertuaru muzycznego – licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji, musi być zawierana na 
zasadzie niewyłączności. Nie wyklucza to 
prawa właściwej organizacji zbiorowego 
zarządzania do powierzenia ograniczonej 
liczbie innych organizacji zbiorowego 
zarządzania lub bazom danych 
dotyczących praw na internetowym polu 
eksploatacji udzielania – w odniesieniu do 
jej własnego repertuaru muzycznego –
licencji wieloterytorialnych dotyczących 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji oraz 
uczestniczenia w ograniczonej liczbie baz 
danych dotyczących praw na 
internetowym polu eksploatacji.

Or. en
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Poprawka221
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda umowa o reprezentacji między 
organizacjami zbiorowego zarządzania, na 
podstawie której jedna organizacja 
zbiorowego zarządzania upoważnia inną 
organizację zbiorowego zarządzania do 
udzielania – w odniesieniu do jej własnego 
repertuaru muzycznego – licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji, musi być zawierana na 
zasadzie niewyłączności. Organizacja 
zbiorowego zarządzania, której zlecono 
udzielanie licencji, zarządza tymi prawami 
na internetowym polu eksploatacji na 
niedyskryminujących warunkach.

1. Każda umowa o reprezentacji między 
organizacjami zbiorowego zarządzania, na 
podstawie której jedna organizacja 
zbiorowego zarządzania upoważnia inną 
organizację zbiorowego zarządzania do 
udzielania – w odniesieniu do jej własnego 
repertuaru muzycznego – licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji, musi umożliwiać 
zlecającej organizacji zbiorowego 
zarządzania zlecenie udzielania licencji 
innej organizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zlecająca organizacja powinna zachować prawo (zgodnie z zasadą niewyłączności) do 
upoważniania innej organizacji zbiorowego zarządzania do zarządzania jej repertuarem. Tę 
kwestię należy jednoznacznie uregulować.

Poprawka222
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić konsolidację repertuarów 
w celu udzielania licencji 
wielorepertuarowych i wieloterytorialnych 
na określonych terytoriach, organizacja 
zbiorowego zarządzania ma możliwość 
zawierania umów o reprezentacji z innymi 
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organizacjami zbiorowego zarządzania w 
ramach danego terytorium na równych i 
niedyskryminujących warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić możliwość zawierania przez organizacje zbiorowego zarządzania umów 
obowiązujących na określonym terytorium w miejsce obowiązku zawierania umów 
ogólnoeuropejskich.

Poprawka223
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organizacja zbiorowego zarządzania, 
której zlecono udzielanie licencji, 
zarządza tymi prawami na internetowym 
polu eksploatacji na niedyskryminujących 
warunkach.

Or. en

Poprawka224
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie wspierają i 
promują współpracę między 
organizacjami zbiorowego zarządzania w 
zakresie zarządzania prawami, 
administrowania nimi i ich 
licencjonowania.

Or. en
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Poprawka225
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie zapewniają 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
prawo do samodzielnego ustalania 
warunków, zwłaszcza w odniesieniu do 
stawek wynagrodzeń autorskich, zgodnie z 
którymi będą upoważniać do 
wykorzystywania ich repertuaru.

Or. en

Poprawka226
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie zapewniają 
wyłączenie umów o reprezentacji i baz 
danych praw na internetowym polu 
eksploatacji, wymiany informacji, a także 
innych form współpracy między 
organizacjami zbiorowego zarządzania w 
celu udzielania licencji 
wieloterytorialnych i wielorepertuarowych 
i zarządzania nimi i/lub w celu 
uzgodnienia wspólnych stawek
wynagrodzeń autorskich i warunków 
takich licencji, z obowiązywania 
przepisów prawa konkurencji 
zakazujących umów i wspólnych praktyk 
mających na celu ograniczenie 
konkurencji lub skutkujących takim 
ograniczeniem.
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Or. en

Poprawka227
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zlecająca organizacja zbiorowego 
zarządzania może ograniczyć zakres 
upoważnienia udzielanego innej 
organizacji zbiorowego zarządzania do 
reprezentowania własnego repertuaru 
jedynie na określonym terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia organizacjom zbiorowego zarządzania pewnego zakresu swobody w 
tworzeniu „centrów repertuarów”, umowy o reprezentacji powinny umożliwiać wybór 
poszczególnych terytoriów, a nie tylko całej UE jako jednego terytorium.

Poprawka228
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie promują, 
zgodnie z tymi samymi warunkami i w 
miarę możliwości, współpracę między 
organizacjami zbiorowego zarządzania w 
zakresie zarządzania prawami, 
administrowania nimi i ich 
licencjonowania, a także tworzą ramy 
prawne umożliwiające rozpoczęcie takiej 
współpracy i działalność transgraniczną.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do przyjęcia krajowych przepisów w celu 
ułatwienia udzielania licencji transgranicznych, gdyż niektóre z istniejących uzgodnień 
krajowych to uniemożliwiają.

Poprawka229
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie promują, 
zgodnie z tymi samymi warunkami i w 
miarę możliwości, współpracę między 
organizacjami zbiorowego zarządzania w 
zakresie zarządzania prawami, 
administrowania nimi i ich 
licencjonowania, a także tworzą ramy 
prawne umożliwiające rozpoczęcie takiej 
współpracy i działalność transgraniczną.

Or. en

Poprawka230
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacja zbiorowego zarządzania, do 
której zwrócono się z takim wnioskiem, a 
która postanowi nie przyjąć wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, powiadamia
wnioskującą organizację zbiorowego 
zarządzania o swojej decyzji na piśmie 
wraz ze stosownym uzasadnieniem.

Or. en
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Poprawka231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłaty z tytułu zarządzania, które 
organizacja zbiorowego zarządzania, do 
której zwrócono się z takim wnioskiem, 
pobiera od wnioskującej organizacji 
zbiorowego zarządzania z tytułu 
świadczonych usług, nie przekraczają 
rozsądnych kosztów poniesionych przez 
organizację zbiorowego zarządzania, do 
której zwrócono się z takim wnioskiem, w 
związku z zarządzaniem repertuarem 
wnioskującej organizacji zbiorowego 
zarządzania, powiększonych o rozsądną 
marżę zysku.

Opłaty z tytułu zarządzania, które 
organizacja zbiorowego zarządzania, do 
której zwrócono się z takim wnioskiem, 
pobiera od wnioskującej organizacji 
zbiorowego zarządzania z tytułu 
świadczonych usług, nie przekraczają 
rozsądnych kosztów poniesionych przez 
organizację zbiorowego zarządzania, do 
której zwrócono się z takim wnioskiem, w 
związku z zarządzaniem repertuarem 
wnioskującej organizacji zbiorowego 
zarządzania.

Or. en

Poprawka232
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organizacja zbiorowego zarządzania, 
do której zwrócono się z takim wnioskiem, 
jest zobowiązana do aktywnej 
reprezentacji praw wnioskującej 
organizacji zbiorowego zarządzania w taki
sam niedyskryminujący sposób, w jaki 
reprezentuje swój własny repertuar 
podczas udzielania lub oferowania 
licencji wieloterytorialnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Ten obowiązek odnosi się do równego traktowania repertuarów oraz do pobierania tych 
samych opłat od użytkowników skonsolidowanych repertuarów.

Poprawka233
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Organizacja zbiorowego zarządzania, 
do której zwrócono się z wnioskiem, 
udziela licencji na repertuar wnioskującej 
organizacji zarządzania zbiorowego, w 
odniesieniu do jej stosunków z 
użytkownikami, na takich samych 
warunkach jak w odniesieniu do własnego 
repertuaru i nie wyłącza repertuaru 
wnioskującej organizacji z 
licencjonowanego repertuaru bez 
wyraźnej zgody wnioskującej organizacji 
na takie wyłączenie.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku istnienia obowiązku włączenia powinien też istnieć obowiązek wyłączenia. To 
jedyny sposób na zagwarantowanie włączenia repertuaru do umowy o udzielenie licencji.

Poprawka234
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W przypadku gdy wniosek 
wnioskującej organizacji zbiorowego 
zarządzania o reprezentowanie jej praw 
zgodnie z art. 28 zostaje odrzucony przez 
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wszystkie organizacje zbiorowego 
zarządzania, do których zwrócono się z 
takim wnioskiem, zgodnie z tytułem III 
niniejszej dyrektywy, wnioskująca 
organizacja zbiorowego zarządzania może 
zaoferować lub udzielić – w odniesieniu 
do jej własnego repertuaru muzycznego –
licencji wieloterytorialnych dotyczących 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji na 
terytoriach, na których otrzymała wyraźne 
upoważnienie od jej członków i/lub innych 
organizacji zbiorowego zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje zbiorowego zarządzania działające zgodnie z tytułem III nie mają powodu, by 
zostawać „centrum repertuarów” innych organizacji zbiorowego zarządzania, ponieważ 
przyczynia się to do zwiększenia obciążeń i kosztów administracyjnych dla takich organizacji.

Poprawka235
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wnioskujące organizacje zbiorowego 
zarządzania i organizacje, do których 
zwrócono się z wnioskiem, mogą zgodzić 
się na dodatkowe potrącenie, poza opłatą z 
tytułu zarządzania, na usługi społeczne, 
kulturalne i edukacyjne.

Or. en

Poprawka236
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 18 ust. 1 lit. a) i c), art. 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 32 i 36 stosuje się również 
do podmiotów, w których całość lub część 
udziałów posiada organizacja zbiorowego 
zarządzania i które udzielają lub oferują 
udzielanie licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji.

Przepisy art. 18 ust. 1 lit. c), art. 19 ust. 1 
lit. fa), art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 32 i 36 stosuje się również do 
podmiotów, w których całość lub część 
udziałów posiada organizacja zbiorowego 
zarządzania i które udzielają lub oferują 
udzielanie licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji.

Or. en

Poprawka237
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy art. 28 i 29 nie obowiązują, jeżeli 
taki podmiot udziela lub oferuje 
udzielenie licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji pojedynczego podmiotu praw 
autorskich lub dokonuje jedynie 
konsolidacji praw do tego samego utworu, 
aby móc udzielać łącznej licencji 
dotyczącej prawa do zwielokrotniania i 
prawa do publicznego udostępniania tego 
utworu. 

Or. en

Poprawka 238
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi określone w przepisach 
niniejszego tytułu nie mają zastosowania 
do organizacji zbiorowego zarządzania, 
które udzielają – na zasadzie dobrowolnej 
konsolidacji wymaganych praw, w zgodzie 
z zasadami konkurencji na podstawie art. 
101 i 102 TFUE – licencji 
wieloterytorialnej dotyczącej praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji niezbędnej nadawcy 
celem publicznego odtworzenia lub 
udostępnienia swoich programów 
radiowych lub telewizyjnych równocześnie 
z ich pierwotną emisją lub później oraz 
wszelkich innych treści internetowych 
wyprodukowanych przez nadawcę 
stanowiących uzupełnienie pierwotnej 
emisji jego programu radiowego lub 
telewizyjnego.

Przepisy niniejszego tytułu nie mają 
zastosowania do organizacji zbiorowego 
zarządzania, które udzielają – na zasadzie 
dobrowolnej konsolidacji wymaganych 
praw, w zgodzie z zasadami konkurencji na 
podstawie art. 101 i 102 TFUE – licencji 
dotyczącej praw do utworów muzycznych 
na internetowym polu eksploatacji 
niezbędnej nadawcy celem publicznego 
odtworzenia lub udostępnienia swoich 
programów radiowych lub telewizyjnych 
oraz wszelkich innych ofert 
internetowych.

Or. de

Poprawka239
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
udostępniały swoim członkom oraz 
podmiotom praw autorskich skuteczne 
procedury szybkiego rozpatrywania skarg i 
rozstrzygania sporów, w szczególności w 
odniesieniu do udzielenia upoważnienia do 
zarządzania prawami i jego cofnięcia, 
wycofania praw spod zarządu, warunków 
członkostwa, pobierania kwot należnych 
podmiotom praw autorskich, dokonywania 
potrąceń od tych kwot oraz ich podziału i 
wypłaty.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
udostępniały swoim członkom oraz 
podmiotom praw autorskich skuteczne 
procedury szybkiego rozpatrywania skarg i 
rozstrzygania sporów, w szczególności w 
odniesieniu do udzielenia upoważnienia do 
zarządzania prawami i jego cofnięcia, 
wycofania praw spod zarządu, warunków 
członkostwa, pobierania kwot należnych 
podmiotom praw autorskich, dokonywania 
potrąceń od tych kwot oraz ich podziału i 
wypłaty. Procedura rozpatrywania skarg i 
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procedura rozstrzygania sporów powinny
mieć niezależny charakter.

Or. en

Poprawka 240
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury rozstrzygania sporów dostępne 
użytkownikom

Procedury rozstrzygania sporów z 
użytkownikami

Or. de

Poprawka241
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
spory między organizacjami zbiorowego 
zarządzania a użytkownikami dotyczące 
obowiązujących lub proponowanych 
warunków udzielenia licencji, stawek 
wynagrodzeń autorskich oraz przypadków 
odmowy udzielenia licencji mogły być 
przekazywane do rozstrzygnięcia przez sąd 
lub, w stosownych przypadkach, przez 
niezależny i bezstronny organ 
rozstrzygania sporów.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
spory między organizacjami zbiorowego 
zarządzania a użytkownikami dotyczące 
obowiązujących lub proponowanych 
warunków udzielenia licencji, stawek 
wynagrodzeń autorskich oraz przypadków 
odmowy udzielenia licencji mogły być 
przekazywane do rozstrzygnięcia przez 
niezależny i bezstronny organ 
rozstrzygania sporów.

Or. en

Uzasadnienie

Użytkownicy powinny również mieć możliwość uczestniczenia w rozstrzyganiu sporów. Prawo 
do dochodzenia swych praw na drodze sądowej (w ramach działań dodatkowych lub 
zastępczych) przewiduje już ust. 2 i nie ma potrzeby uwzględniania go w tym miejscu.
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Poprawka242
Christian Engström

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy, o których mowa w art. 
39, w sposób ciągły monitorowały 
przestrzeganie wymogów określonych w 
przepisach tytułu III niniejszej dyrektywy 
przez organizacje zbiorowego zarządzania 
z siedzibą na ich terytorium, które udzielają 
licencji wieloterytorialnych dotyczących 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy, o których mowa w art. 
39, w sposób ciągły monitorowały 
przestrzeganie wymogów określonych w 
przepisach tytułu III niniejszej dyrektywy 
przez organizacje zbiorowego zarządzania 
działających na ich terytorium, które 
udzielają licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność z definicją z art. 2.


