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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

W lipcu 2012 r. Komisja zaproponowała dyrektywę zawierającą ogólne przepisy dotyczące 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi we wszystkich sektorach. Ponadto dyrektywa 
obejmuje szczególne przepisy w zakresie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych. Niniejszy wniosek należy postrzegać w kontekście komunikatu 
Komisji z 2010 r. na temat Europejskiej agendy cyfrowej i strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jego 
celem jest usprawnienie procesu udzielania licencji dotyczących praw oraz, bardziej ogólnie, 
ułatwienie dostępu do atrakcyjnych treści cyfrowych, zwłaszcza w kontekście 
transgranicznym, a tym samym umożliwienie konsumentom i przedsiębiorstwom 
wykorzystywania w pełni możliwości jednolitego rynku cyfrowego.

Jak zauważono w Akcie o jednolitym rynku z kwietnia 2011 r., własność intelektualna należy 
do głównych obszarów, w których wymagane są działania na szczeblu UE w celu zwalczenia 
obecnego kryzysu, pobudzenia wzrostu i zwiększenia zaufania do jednolitego rynku. Z analiz 
wynika, że przemysł kreatywny wnosi znaczny wkład do PKB i daje zatrudnienie 
w państwach członkowskich. Jednak zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w UE jest 
nadal nieprzejrzyste. W szczególności od wielu lat przedmiotem dyskusji są obowiązujące 
systemy pobierania wynagrodzeń autorskich, obliczania stawek i dystrybucji pobranych opłat.

Podmioty praw autorskich często skarżą się, że nie otrzymują tego, do czego są uprawnione. 
Istnieje ryzyko, że przeciągające się i niejasne procedury płatności i dystrybucji opłat przez 
organizacje zbiorowego zarządzania spowodują wśród nich nieporozumienia i brak zaufania. 
Blokuje to kreatywność i prowadzi do mniej przejrzystego rynku wewnętrznego. Zgłaszane są 
również postulaty w sprawie większej przejrzystości w odniesieniu do wykorzystania kwot, 
których nie można rozdzielić. Z kolei użytkownikom często jest trudno zrozumieć, jakie 
opłaty powinni uiszczać i jaka organizacja zbiorowego zarządzania zajmuje się 
poszczególnymi opłatami.

Ponadto organizacje zbiorowego zarządzania świadczą usługi na rzecz jednej grupy lub 
większej liczby grup praw i podmiotów praw autorskich w danym państwie członkowskim, 
i w wielu przypadkach są formalnie lub faktycznie monopolistami. Z tego powodu nie można 
mówić o rzeczywiście konkurencyjnym jednolitym rynku w tym obszarze. 

Uwagi sprawozdawcy komisji opiniodawczej

Wniosek Komisji stanowi ogromny krok naprzód w dziedzinie zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i sprawozdawca komisji opiniodawczej podziela zdanie Komisji, że 
należy wprowadzić w życie ramy prawne w tym obszarze.

Jednak, aby bardziej pobudzić innowacyjność i twórczość intelektualną na jednolitym rynku 
z korzyścią dla artystów, usługodawców, konsumentów i całej gospodarki europejskiej należy 
wykazać większą odwagę. Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnąłby, aby dyrektywa 
przyczyniła się między innymi do większej przejrzystości zarówno dla użytkowników, jak 
i podmiotów praw autorskich, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, a także do lepszej 
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ochrony interesów podmiotów praw autorskich. W niniejszej opinii dąży się do osiągnięcia 
tych założeń przez podjęcie przedstawionych poniżej głównych zagadnień. 

Po pierwsze, aby zapewnić użytkownikom większą przejrzystość i zapobiec wystawianiu 
podwójnych faktur, organizacje zbiorowego zarządzania powinny współpracować w sposób 
polegający na stworzeniu centralnego punktu kontaktowego dla użytkowników. Celem tej 
współpracy powinno być zadbanie o to, aby użytkownik otrzymywał jedną fakturę. 
Warunkiem wstępnym tego jest dobrze funkcjonujący system wymiany danych między tymi 
organizacjami. 

Po drugie, stawki/opłaty z tytułu licencji powinny być bardziej przejrzyste. Jedna faktura 
powinna jednoznaczne wskazywać zaangażowaną organizację zbiorowego zarządzania, 
utwory objęte licencją i ich faktyczne wykorzystanie. W przypadku sporu jego rozwiązaniem 
powinny zajmować się niezależne i bezstronne organy dysponujące odpowiednią wiedzą 
fachową. Ponadto wymogi w zakresie przejrzystości powinny mieć zastosowanie do 
wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania, aby uniknąć fragmentacji. Niniejsza 
dyrektywa powinna również czynić pełny użytek z bieżących osiągnięć technologicznych 
przez zachęcanie użytkowników, podmiotów praw autorskich i organizacji zbiorowego 
zarządzania do pozyskiwania i wymiany informacji za pośrednictwem indywidualnych kont 
internetowych. 

Po trzecie, należy zachęcać do ostrożnościowego wykorzystywania pobranych wynagrodzeń, 
należy zatem ograniczyć możliwość ich ryzykownego inwestowania. Organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny powstrzymywać się od inwestowania aktywów w sposób, który mógłby 
spowodować straty wynagrodzeń należących do podmiotów praw autorskich. 

Po czwarte, należy lepiej chronić prawa i interesy podmiotów praw autorskich, dopilnowując, 
aby zarządzaniu ich prawami towarzyszyły częstsze i regularne płatności i dystrybucja kwot, 
a także większa przejrzystość, jeśli chodzi o wykorzystanie ich utworów.

Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje tytuł II projektu 
dyrektywy w sprawie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych 
na internetowym polu eksploatacji. Swoboda przedsiębiorczości i transgranicznego 
świadczenia usług, w tym usług w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, 
stanowi kamień węgielny jednolitego rynku, jak przewiduje Traktat i dyrektywa usługowa, 
dlatego należy ją w pełni wdrożyć.

POPRAWKI

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

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
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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.18 dotyczącej usług na 
rynku wewnętrznym, 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.

(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.18 dotyczącej usług na 
rynku wewnętrznym, która ma na celu 
stworzenie ram prawnych zapewniających 
swobodę przedsiębiorczości i swobodny 
przepływ usług między państwami 
członkowskimi. W art. 17 pkt 11 tej 
dyrektywy przewidziano wyjątek 
stanowiący, że postanowienia art. 16 
dotyczące swobody świadczenia usług nie 
mają zastosowania do praw autorskich 
jako takich. Odstępstwo to jednak nie 
dotyczy usług związanych z zarządzaniem 
takimi prawami. 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.

Or. en

Poprawka 2
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 

(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 
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tytułu praw zarządzanych przez 
organizacje zbiorowego zarządzania oraz 
prawo do pobrania tego wynagrodzenia od 
organizacji zbiorowego zarządzania.

związki zawodowe, 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

Poprawka 3
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) Od organizacji zbiorowego 
zarządzania oczekuje się działania w 
interesie podmiotów praw autorskich i
swoich członków. Należy zatem 
przewidzieć system, który umożliwi 
członkom organizacji zbiorowego 
zarządzania, a zatem podmiotom praw 
autorskich i jednostkom, które 
bezpośrednio reprezentują ich interesy, 
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.

Or. en



PA\931545PL.doc 7/34 PE508.055v01-00

PL

Poprawka 4
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 
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.

(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, reprezentującym różne 
kategorie podmiotów praw autorskich,
zasiadanie w organie sprawującym tę 
funkcję.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania 
pobierają kwoty należne z tytułu 
eksploatacji praw powierzonych im przez 
podmioty praw autorskich, zarządzają nimi 
oraz dokonują ich podziału. Należności te 
w ostatecznym rozrachunku przysługują 
podmiotom praw autorskich, które mogą 
być członkami danej organizacji lub innej 
organizacji zbiorowego zarządzania. 

(15) Organizacje zbiorowego zarządzania 
pobierają kwoty należne z tytułu 
eksploatacji praw powierzonych im przez 
podmioty praw autorskich, zarządzają nimi 
oraz dokonują ich podziału. Należności te 
w ostatecznym rozrachunku przysługują 
podmiotom praw autorskich, które mogą 
być członkami danej organizacji lub innej 
organizacji zbiorowego zarządzania. 
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Dlatego też ważne jest, aby organizacje 
zbiorowego zarządzania dochowywały jak 
największej staranności przy pobieraniu 
tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. 
Dokładny podział jest możliwy tylko 
wtedy, gdy organizacje zbiorowego 
zarządzania prowadzą należytą ewidencję 
członków, licencji i wykorzystania 
utworów oraz innych przedmiotów praw 
autorskich. W stosownych przypadkach 
dane powinny być również przekazywane 
przez podmioty praw autorskich i 
użytkowników oraz weryfikowane przez 
organizacje zbiorowego zarządzania. 
Kwoty pobrane i należne podmiotom praw 
autorskich powinny być zarządzane 
odrębnie od wszelkich aktywów własnych 
organizacji zbiorowego zarządzania, a w 
przypadku ich zainwestowania do czasu 
ich podziału między podmioty praw 
autorskich, taka inwestycja powinna być 
realizowana zgodnie ze strategią 
inwestycyjną uzgodnioną przez walne 
zgromadzenie organizacji zbiorowego 
zarządzania. W celu zachowania 
wysokiego poziomu ochrony praw 
przysługujących podmiotom praw 
autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie 
dochody możliwe do uzyskania z tytułu 
eksploatacji ich praw były źródłem 
przysporzenia po stronie tych podmiotów, 
zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i 
posiadanymi przez organizację zbiorowego 
zarządzania powinno przebiegać zgodnie z 
kryteriami zobowiązującymi tę organizację 
do ostrożnego działania, a jednocześnie 
umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji 
w sprawie najbezpieczniejszej i 
najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. 
Powinno to umożliwić organizacji 
zbiorowego zarządzania wybór takiego
sposobu alokacji aktywów, który 
odpowiada dokładnemu charakterowi i 
okresowi trwania ekspozycji na ryzyko, na 
które narażona jest jakakolwiek 
zainwestowana kwota wynagrodzenia 
autorskiego, i który nie powoduje 
nieuzasadnionego uszczerbku 

Dlatego też ważne jest, aby organizacje 
zbiorowego zarządzania dochowywały jak 
największej staranności przy pobieraniu 
tych kwot, zarządzaniu nimi i ich podziale. 
Dokładny podział jest możliwy tylko 
wtedy, gdy organizacje zbiorowego 
zarządzania prowadzą należytą ewidencję 
członków, licencji i wykorzystania 
utworów oraz innych przedmiotów praw 
autorskich. W stosownych przypadkach 
dane powinny być również przekazywane 
przez podmioty praw autorskich i 
użytkowników oraz weryfikowane przez 
organizacje zbiorowego zarządzania. 
Kwoty pobrane i należne podmiotom praw 
autorskich powinny być zarządzane 
odrębnie od wszelkich aktywów własnych 
organizacji zbiorowego zarządzania, a w 
przypadku ich zainwestowania do czasu
ich podziału między podmioty praw 
autorskich, taka inwestycja powinna być 
realizowana zgodnie ze strategią 
inwestycyjną uzgodnioną przez walne 
zgromadzenie organizacji zbiorowego 
zarządzania. W celu zachowania 
wysokiego poziomu ochrony praw 
przysługujących podmiotom praw 
autorskich oraz zadbania o to, by wszelkie 
dochody możliwe do uzyskania z tytułu 
eksploatacji ich praw były źródłem 
przysporzenia po stronie tych podmiotów, 
zarządzanie inwestycjami dokonywanymi i 
posiadanymi przez organizację zbiorowego 
zarządzania powinno przebiegać zgodnie z 
kryteriami zobowiązującymi tę organizację 
do ostrożnego działania, a jednocześnie 
umożliwiającymi jej podejmowanie decyzji 
w sprawie najbezpieczniejszej i 
najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej. 
Powinno to umożliwić organizacji 
zbiorowego zarządzania wybór 
bezpiecznego i opłacalnego sposobu 
alokacji aktywów, który zapobiega
ekspozycji na ryzyko, na które narażona 
jest jakakolwiek zainwestowana kwota 
wynagrodzenia autorskiego, i który nie 
powoduje nieuzasadnionego uszczerbku 
wynagrodzenia autorskiego należnego 
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wynagrodzenia autorskiego należnego 
podmiotom praw autorskich. Ponadto w 
celu zapewnienia odpowiedniego i 
skutecznego podziału kwot należnych 
podmiotom praw autorskich konieczne jest 
zobowiązanie organizacji zbiorowego 
zarządzania do podejmowania – z 
zachowaniem staranności i w dobrej wierze 
– odpowiednich środków mających na celu 
identyfikację i lokalizację podmiotów praw 
autorskich. Należy również przewidzieć 
konieczność zatwierdzania przez członków 
organizacji zbiorowego zarządzania zasad 
regulujących wszelkie sytuacje, w których 
– ze względu na nieustalenie tożsamości 
lub miejsca pobytu podmiotów praw 
autorskich – nie jest możliwy podział 
pobranych kwot.

podmiotom praw autorskich. Ponadto w 
celu zapewnienia odpowiedniego, 
terminowego i skutecznego podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich 
konieczne jest zobowiązanie organizacji 
zbiorowego zarządzania do podejmowania 
– z zachowaniem staranności i w dobrej 
wierze – odpowiednich środków mających 
na celu identyfikację i lokalizację 
podmiotów praw autorskich. Należy 
również przewidzieć konieczność 
zatwierdzania przez członków organizacji 
zbiorowego zarządzania zasad 
regulujących wszelkie sytuacje, w których 
– ze względu na nieustalenie tożsamości 
lub miejsca pobytu podmiotów praw 
autorskich – nie jest możliwy podział 
pobranych kwot.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Uczciwe warunki handlowe 
stosowane przy udzielaniu licencji mają 
szczególne znaczenie dla zapewnienia 
użytkownikom możliwości uzyskania 
licencji na utwory i inne chronione 
przedmioty prawa autorskiego, do których 
prawa reprezentowane są przez organizację 
zbiorowego zarządzania, oraz dla 
zapewnienia podmiotom praw autorskich 
należnego im wynagrodzenia. Organizacje 
zbiorowego zarządzania i użytkownicy 
powinni zatem prowadzić negocjacje w 
sprawie udzielenia licencji w dobrej wierze 
i stosować stawki wynagrodzenia 
autorskiego ustalone w oparciu o 
obiektywne kryteria.

(18) Uczciwe warunki handlowe 
stosowane przy udzielaniu licencji mają 
szczególne znaczenie dla zapewnienia 
użytkownikom możliwości uzyskania 
licencji na utwory i inne chronione 
przedmioty prawa autorskiego, do których 
prawa reprezentowane są przez organizację 
zbiorowego zarządzania, oraz dla 
zapewnienia podmiotom praw autorskich 
należnego im wynagrodzenia. Organizacje 
zbiorowego zarządzania i użytkownicy 
powinni zatem prowadzić negocjacje w 
sprawie udzielenia licencji w dobrej wierze 
i stosować stawki wynagrodzenia 
autorskiego ustalone w oparciu o 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria.

Or. en
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Aby zwiększyć przejrzystość i 
uniknąć sytuacji, w których użytkownicy 
otrzymują więcej niż jedną fakturę 
dotyczącą tych samych praw do tych 
samych utworów, organizacje zarządzania 
zbiorowego powinny być zobowiązane do 
ścisłej wzajemnej współpracy. Taka 
współpraca powinna obejmować 
gromadzenie we wspólnej bazie danych 
informacji na temat licencji i 
wykorzystywania utworów, 
skoordynowane i wspólne wystawianie 
faktur oraz pobieranie wynagrodzeń 
autorskich.

Or. en
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

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.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W internetowej branży muzycznej, w 
której normą jest wciąż zbiorowe 

(24) W internetowej branży muzycznej, w 
której normą jest wciąż zbiorowe 
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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 
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 

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 
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 bez nadużywania swojej 
władzy rynkowej. Rozwój legalnych 
internetowych usług muzycznych w całej 
Unii powinien również przyczynić się do 
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intelektualnej w internecie. walki z naruszaniem praw własności 
intelektualnej w internecie.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Technologia cyfrowa umożliwia 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
automatyczne monitorowanie korzystania 
przez licencjobiorców z utworów 
muzycznych objętych licencją oraz ułatwia 
wystawianie faktur. Branżowe standardy w 
zakresie korzystania z utworów 
muzycznych, sprawozdawczości 
dotyczącej sprzedaży oraz wystawiania 
faktur mają zasadnicze znaczenie dla 
poprawy wydajności wymiany danych 
między organizacjami zbiorowego 
zarządzania i użytkownikami. 
Monitorowanie korzystania z licencji 
powinno być prowadzone z 
poszanowaniem praw podstawowych, a 
mianowicie prawa do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego oraz do ochrony 
danych. W celu dopilnowania, by wzrost 
wydajności przełożył się na szybsze 
przetwarzanie należności i ostatecznie 
szybszą wypłatę wynagrodzeń podmiotom 
praw autorskich organizacje zbiorowego 
zarządzania należy zobowiązać do 
bezzwłocznego wystawiania faktur 
usługodawcom oraz bezzwłocznego 
podziału należnych kwot między podmioty 
praw autorskich. Aby wymóg ten był 
skuteczny, licencjobiorcy powinni 
dokładać wszelkich starań, aby 
przekazywać organizacjom zbiorowego 
zarządzania dokładne i terminowe 
sprawozdania z wykorzystania utworów. 
Organizacje zbiorowego zarządzania nie 
powinny mieć obowiązku przyjmowania 

(27) Technologia cyfrowa umożliwia 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
automatyczne monitorowanie korzystania 
przez licencjobiorców z utworów 
muzycznych objętych licencją oraz ułatwia 
wystawianie faktur. Branżowe standardy w 
zakresie korzystania z utworów 
muzycznych, sprawozdawczości 
dotyczącej sprzedaży oraz wystawiania 
faktur mają zasadnicze znaczenie dla 
poprawy wydajności wymiany danych 
między organizacjami zbiorowego 
zarządzania i użytkownikami. 
Monitorowanie korzystania z licencji 
powinno być prowadzone z 
poszanowaniem praw podstawowych, a 
mianowicie prawa do poszanowania życia
prywatnego i rodzinnego oraz do ochrony 
danych. W celu dopilnowania, by wzrost 
wydajności przełożył się na szybsze 
przetwarzanie należności i ostatecznie 
szybszą wypłatę wynagrodzeń podmiotom 
praw autorskich organizacje zbiorowego 
zarządzania należy zobowiązać do 
ustalenia procedury wzajemnej 
współpracy, aby zagwarantować, że każdy 
użytkownik otrzyma jedną wspólną 
fakturę oraz do bezzwłocznego podziału 
należnych kwot między podmioty praw 
autorskich. Aby wymóg ten był skuteczny, 
licencjobiorcy powinni dokładać wszelkich 
starań, aby przekazywać organizacjom 
zbiorowego zarządzania dokładne i 
terminowe sprawozdania z wykorzystania 
utworów. Organizacje zbiorowego 
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sprawozdań użytkowników sporządzonych 
w zamkniętych formatach, w przypadku 
gdy dostępne są powszechnie stosowane 
standardy branżowe.

zarządzania nie powinny mieć obowiązku 
przyjmowania sprawozdań użytkowników 
sporządzonych w zamkniętych formatach, 
w przypadku gdy dostępne są powszechnie 
stosowane standardy branżowe.

Or. en

Poprawka 12
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.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(l) „prawa do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji” oznaczają 
prawa do utworu muzycznego, o których 
mowa w art. 2 i 3 dyrektywy 2001/29/WE i 
które są wymagane w celu świadczenia 

(l) „prawa do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji” oznaczają 
prawa autorskie do utworu muzycznego, o 
których mowa w art. 2 i 3 dyrektywy 
2001/29/WE i które są wymagane w celu 
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internetowej usługi muzycznej; świadczenia internetowej usługi 
muzycznej;

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

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 i 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.

Or. en

Poprawka 15
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 trzech miesięcy od daty 
transpozycji niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
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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 lub 
wszelkich innych członków określonych w 
art. 3 lit. c) jako członków, jeżeli spełniają 
one warunki członkostwa. Wniosek o 
członkostwo mogą one odrzucić jedynie na 
podstawie obiektywnych i 
niedyskryminacyjnych 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 17
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 strategicznych decyzji w 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
których wdrożenie można powierzyć 
organowi sprawującemu funkcję 
nadzorczą.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Walne zgromadzenie posiada 4. Walne zgromadzenie posiada 
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uprawnienia do mianowania lub odwołania 
dyrektorów oraz do zatwierdzania ich 
wynagrodzenia i pozostałych świadczeń na 
ich rzecz, takich jak świadczenia 
niepieniężne, świadczenia emerytalne, 
prawa do innych świadczeń oraz prawa do 
odpraw.

uprawnienia do mianowania lub odwołania 
dyrektorów, monitorowania ogólnych 
wyników ich pracy oraz do zatwierdzania 
ich wynagrodzenia i pozostałych 
świadczeń na ich rzecz, takich jak 
świadczenia niepieniężne, świadczenia 
emerytalne, prawa do innych świadczeń 
oraz prawa do odpraw.

Or. en

Poprawka 19
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) przydziału 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;

Or. en

Poprawka 20
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 

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 
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członków organizacji zbiorowego 
zarządzania w celu zapewnienia ich 
skutecznego udziału.

członków organizacji zbiorowego 
zarządzania, reprezentujących różne 
kategorie podmiotów praw autorskich w 
celu zapewnienia ich skutecznego udziału.

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organ, któremu powierzono funkcję 
nadzorczą, przedkłada walnemu 
zgromadzeniu, o którym mowa w art. 7, 
sprawozdanie z wykonania obowiązków.

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

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. en
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie 
może wykorzystywać wynagrodzeń 
autorskich i przychodów osiąganych w 
wyniku ich zainwestowania na własny 
rachunek i może jedynie dokonać 
potrącenia opłat z tytułu zarządzania.

3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie 
może wykorzystywać wynagrodzeń 
autorskich i przychodów osiąganych w 
wyniku ich zainwestowania na własny 
rachunek i może jedynie dokonać 
potrącenia opłat z tytułu zarządzania na 
podstawie przepisów, o których mowa w 
art. 7 ust. 5 lit. d).

Or. en

Poprawka 24
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 
dokonanie inwestycji wyłącznie w interesie 
członków;

a) aktywa są inwestowane w interesie 
podmiotów praw autorskich; w przypadku 
potencjalnego konfliktu interesów 
organizacja zbiorowego zarządzania 
zapewnia dokonanie inwestycji wyłącznie 
w interesie podmiotów praw autorskich;

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) aktywa są inwestowane bezpośrednio 
lub pośrednio wyłącznie w produkty 
inwestycyjne, w których kwota główna nie 
ulega zmniejszeniu na koniec terminu 
zapadalności tych produktów; 
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Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) aktywa są inwestowane w sposób, 
który nie powoduje jakiegokolwiek 
uszczerbku wynagrodzenia autorskiego 
należnego podmiotom praw autorskich;

Or. en

Poprawka 27
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 

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 co 
najmniej raz na kwartał. Organizacja 
zbiorowego zarządzania dokonuje podziału 
i wypłaty wynagrodzeń autorskich w 
sposób dokładny, zapewniając równe 
traktowanie wszystkich kategorii 
podmiotów praw autorskich.
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dokładny, zapewniając równe traktowanie 
wszystkich kategorii podmiotów praw 
autorskich.

Or. en

Poprawka 28
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 
częstotliwości 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 dokonują podziału i wypłaty 
wynagrodzeń na rzecz podmiotów praw 
autorskich najpóźniej 12 miesięcy po 
pobraniu wynagrodzeń autorskich,

Or. en

Poprawka 29
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 

2. Jeżeli w terminie dwóch lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
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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.

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 dokonuje 
podziału tych kwot w interesie podmiotów 
praw autorskich, którymi zarządza, 
zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. b), bez 
uszczerbku dla prawa podmiotów praw 
autorskich do dochodzenia tych kwot od 
organizacji zbiorowego zarządzania.

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 2 środki służące 
zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu 
podmiotów praw autorskich obejmują 
weryfikację ewidencji członków oraz 
udostępnienie członkom organizacji 
zbiorowego zarządzania i podanie do 
wiadomości publicznej wykazu utworów i 
innych przedmiotów prawa autorskiego, w 
przypadku których nie udało się 
zidentyfikować lub zlokalizować podmiotu 
lub podmiotów praw autorskich.

3. Do celów ust. 2 organizacja zbiorowego 
zarządzania wprowadza skuteczne środki 
służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu 
podmiotów praw autorskich i jednocześnie 
zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń 
zapobiegających oszustwom. Takie środki
obejmują weryfikację ewidencji członków 
oraz udostępnienie członkom organizacji 
zbiorowego zarządzania i podanie do 
wiadomości publicznej wykazu utworów i 
innych przedmiotów prawa autorskiego, w 
przypadku których nie udało się 
zidentyfikować lub zlokalizować podmiotu 
lub podmiotów praw autorskich, 
obejmującego, jeśli są dostępne, tytuł 
utworu, nazwisko autora, nazwę wydawcy 
lub wszelkie inne istotne, dostępne 
informacje, które mogą być niezbędne do 
zidentyfikowania podmiotu praw 
autorskich.

Or. en
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Poprawka 31
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, bezzwłocznie po pobraniu 
wynagrodzeń autorskich, z należytą 
starannością i w sposób dokładny dokonuje 
podziału i wypłaty kwot należnych innym 
organizacjom zbiorowego zarządzania.

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Warunki udzielenia licencji opierają się 
na obiektywnych kryteriach, w 
szczególności w odniesieniu do stawek 
wynagrodzeń autorskich.

2. Warunki udzielenia licencji opierają się 
na obiektywnych i niedyskryminacyjnych
kryteriach, w szczególności w odniesieniu 
do stawek wynagrodzeń autorskich.

Or. en

Poprawka 33
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.

Jeżeli nie istnieją krajowe przepisy 
ustawowe lub administracyjne ustalające 
stawki wynagrodzeń autorskich na mocy 
prawa, stawki odzwierciedlają wartość 
ekonomiczną praw będących przedmiotem 
negocjacji oraz charakter i zakres 
korzystania z utworów i innych 
chronionych przedmiotów praw 
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autorskich, a także usług świadczonych 
przez organizację zbiorowego zarządzania.

Or. en

Poprawka 34
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 i prawa do kompensaty, 
organizacja zbiorowego zarządzania 
przyjmuje za podstawę dokonywanego 
przez siebie w oparciu o 
niedyskryminacyjne kryteria określenia 
wysokości tych kwot wartość ekonomiczną 
będących przedmiotem negocjacji praw 
autorskich i praw pokrewnych, które 
podlegają wynagrodzeniu lub 
kompensacie, a także charakter i zakres 
korzystania z utworów i innych 
chronionych przedmiotów praw 
autorskich.

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organizacje zbiorowego zarządzania i 
użytkownicy ustanawiają procedury 
zapewniające dotrzymywanie wspólnie 
uzgodnionych terminów oraz 
odpowiadanie na składane wnioski w 
rozsądnych terminach.
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Or. en

Poprawka 36
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 
komunikacji 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 
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 
autorskich, skoordynowane i wspólne 
wystawianie faktur oraz pobieranie 
wynagrodzeń autorskich.
3. 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 
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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.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
co najmniej raz w roku drogą elektroniczną 
udostępniała każdemu podmiotowi praw 
autorskich, który reprezentuje, następujące 
informacje:

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
co najmniej raz w roku drogą 
elektroniczną, a stosownych przypadkach, 
bardziej regularnie, za pośrednictwem 
indywidualnych kont internetowych,
udostępniała każdemu podmiotowi praw 
autorskich, który bezpośrednio
reprezentuje, następujące informacje:

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) na wniosek, obowiązujące umowy o 
udzielenie licencji i stawki wynagrodzeń 
autorskich;

Or. en
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Poprawka 39
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 zbędnej zwłoki i drogą elektroniczną, a 
stosownych przypadkach za 
pośrednictwem indywidualnych kont 
internetowych, 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:

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) standardowe umowy o udzielenie 
licencji i obowiązujące stawki 
wynagrodzeń autorskich;

skreślona

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) repertuar oraz prawa, którymi zarządza, 
jak również państwa członkowskie, 

b) repertuar oraz prawa, którymi zarządza, 
jak również państwa członkowskie, 
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których to dotyczy; których to dotyczy, w zakresie, w jakim 
prawa nie są zarządzane na mocy 
obowiązkowego systemu zbiorowego 
udzielania licencji;

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) standardowe umowy o udzielenie 
licencji i obowiązujące stawki 
wynagrodzeń autorskich;

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) repertuar oraz prawa, którymi 
zarządza, jak również państwa 
członkowskie objęte obowiązkowym 
systemem zbiorowego udzielania licencji;

Or. en

Poprawka 44
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 

skreślony
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na dzień bilansowy nie przekracza 
wartości granicznych w przypadku dwóch 
z trzech następujących kryteriów:
a) suma bilansowa: 350 000 EUR;
b) obrót netto: 700 000 EUR;
c) średnia liczba zatrudnionych w roku 
obrotowym: dziesięć.

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
oferują dostawcom internetowych usług 
muzycznych możliwość zgłaszania drogą 
elektroniczną faktycznego wykorzystania 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji. 
Organizacje zbiorowego zarządzania 
oferują możliwość stosowania co najmniej 
jednego sposobu zgłaszania, który 
uwzględnia dobrowolne standardy lub 
praktyki branżowe opracowane na szczeblu 
międzynarodowym lub unijnym na 
potrzeby elektronicznej wymiany tego 
rodzaju danych. Organizacje zbiorowego 
zarządzania mogą odmówić przyjęcia 
zgłoszeń użytkowników dokonywanych 
przy użyciu zamkniętego formatu, jeżeli 
dopuszczają dokonywanie zgłoszeń przy 
użyciu branżowego standardu 
elektronicznej wymiany danych.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
oferują dostawcom internetowych usług 
muzycznych możliwość zgłaszania drogą 
elektroniczną faktycznego wykorzystania 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji zgodnie z 
art. 15a ust. 1. Organizacje zbiorowego 
zarządzania oferują możliwość stosowania 
co najmniej jednego sposobu zgłaszania, 
który uwzględnia dobrowolne standardy 
lub praktyki branżowe opracowane na 
szczeblu międzynarodowym lub unijnym 
na potrzeby elektronicznej wymiany tego 
rodzaju danych. Organizacje zbiorowego 
zarządzania mogą odmówić przyjęcia 
zgłoszeń użytkowników dokonywanych 
przy użyciu zamkniętego formatu, jeżeli 
dopuszczają dokonywanie zgłoszeń przy 
użyciu branżowego standardu 
elektronicznej wymiany danych.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do celów ust. 3 i 4 organizacja 
zbiorowego zarządzania ustanawia 
procedurę współpracy z innymi 
organizacjami zbiorowego zarządzania, 
aby dopilnować, żeby dostawca 
internetowych usług muzycznych 
otrzymywał jedną wspólną fakturę, jak 
przewidziano w art. 15a.

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organizacje zbiorowego zarządzania 
posiadają odpowiednie procedury 
umożliwiające dostawcom internetowych 
usług muzycznych zgłaszanie zastrzeżeń 
odnośnie do poprawności faktur, w tym 
również w przypadkach, gdy dostawca 
internetowych usług muzycznych 
otrzymuje od co najmniej jednej 
organizacji zbiorowego zarządzania 
wielokrotnie faktury za wykorzystanie 
tych samych praw na internetowym polu 
eksploatacji do tego samego utworu 
muzycznego.

5. Organizacje zbiorowego zarządzania 
posiadają odpowiednie procedury 
umożliwiające dostawcom internetowych 
usług muzycznych zgłaszanie zastrzeżeń 
odnośnie do poprawności faktur, w tym 
również w przypadkach, gdy dostawca 
internetowych usług muzycznych 
otrzymuje więcej niż jedną fakturę za 
wykorzystanie tych samych praw na 
internetowym polu eksploatacji do tego 
samego utworu muzycznego.

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania, które 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania, które 
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udzielają licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, dokonywały wypłaty kwot 
należnych podmiotom praw autorskich z 
tytułu tych licencji w sposób rzetelny i 
niezwłocznie po zgłoszeniu faktycznego 
wykorzystania utworu, chyba że 
jakiekolwiek opóźnienie wynika z 
przyczyn leżących po stronie dostawcy 
internetowych usług muzycznych.

udzielają licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, dokonywały wypłaty kwot 
należnych podmiotom praw autorskich z 
tytułu tych licencji w sposób rzetelny i 
niezwłocznie po zgłoszeniu faktycznego 
wykorzystania utworu zgodnie z 
terminami i częstotliwością określonymi w 
art. 12 ust. 1, chyba że jakiekolwiek 
opóźnienie wynika z przyczyn leżących po 
stronie dostawcy internetowych usług 
muzycznych.

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacja zbiorowego zarządzania, do 
której zwrócono się z takim wnioskiem, 
musi go zaakceptować, jeżeli już udziela 
lub oferuje udzielanie licencji 
wieloterytorialnych w odniesieniu do tej 
samej kategorii praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji należących do repertuaru co 
najmniej jednej innej organizacji 
zbiorowego zarządzania.

Organizacja zbiorowego zarządzania, do 
której zwrócono się z takim wnioskiem, 
musi go zaakceptować w rozsądnym 
terminie, jeżeli już udziela lub oferuje 
udzielanie licencji wieloterytorialnych w 
odniesieniu do tej samej kategorii praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji należących do repertuaru 
co najmniej jednej innej organizacji 
zbiorowego zarządzania.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31

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 

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

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

Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33

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.

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 przed ich 
pierwotną emisją, równocześnie z nią lub 
później oraz wszelkich innych treści 
internetowych wyprodukowanych przez 
nadawcę stanowiących uzupełnienie 
pierwotnej emisji jego programu 
radiowego lub telewizyjnego.

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
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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.

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. Procedury rozpatrywania skarg i 
rozstrzygania sporów są dostępne zarówno 
w odniesieniu do praw autorskich, jak i 
praw pokrewnych.

Or. en

Poprawka 53
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, obliczania
stawek wynagrodzeń autorskich oraz 
przypadków odmowy udzielenia licencji 
mogły być przekazywane do 
rozstrzygnięcia przez wyspecjalizowany, 
niezależny i bezstronny organ 
rozstrzygania sporów lub, w stosownych 
przypadkach, przez sąd.

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Koszty administracyjne wniesienia 
sprawy o rozstrzygnięcie sporu są 
rozsądne.

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) spory z inną organizacją zbiorowego 
zarządzania dotyczące stosowania art. 24, 
25, 26, 28 i 29.

c) spory z inną organizacją zbiorowego 
zarządzania dotyczące stosowania art. 22, 
23, 24, 25, 26, 28 i 29.

Or. en


