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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek ustawodawczy Komisji dotyczący dyrektywy ma na celu wprowadzenie 
odpowiednich ram prawnych regulujących zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, 
którymi administrują organizacje zbiorowego zarządzania w imieniu podmiotów praw 
autorskich, poprzez określenie przepisów zapewniających skuteczniejsze zarządzanie 
wszystkimi organizacjami zbiorowego zarządzania oraz ich większą przejrzystość, a także 
poprzez promowanie i ułatwianie udzielania przez organizacje zbiorowego zarządzania 
reprezentujące twórców licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do 
utworów muzycznych, w szczególności w nowym środowisku cyfrowym.

Przedstawiając wniosek, Komisja reaguje na liczne apele Parlamentu o zaproponowanie 
wiążącego instrumentu prawnego w tym obszarze, zawarte w szeregu rezolucji z 20041, 20072

i 2008 r.3  Należy podkreślić, że nie wszystkie uwagi wyrażone przez Parlament zostały 
uwzględnione, zwłaszcza te odnoszące się do licencji transgranicznych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym polu eksploatacji objętych zaleceniem Komisji 
z 2005 r.4

Obecne ramy prawne w zakresie praw autorskich w UE nie nadążają za szybkim rozwojem 
społeczeństwa cyfrowego. Udzielanie licencji na wykorzystanie utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji powinno ułatwić dostęp do treści muzycznych online w UE 
(usługi pobierania i transmisji strumieniowej), a organizacje zbiorowego zarządzania 
z siedzibą w UE będą udzielać licencji na wykorzystywanie utworów muzycznych 
pochodzących z zagranicy również usługodawcom internetowym posiadającym siedzibę 
zagranicą. Kwestie te wywierają wpływ na handlowe aspekty własności intelektualnej 
i konkurencyjności i mają wyraźny wymiar międzynarodowy. Z tego punku widzenia 
stworzenie organizacjom zbiorowego zarządzania równych warunków działalności przez 
wprowadzenie norm zarządzania i przejrzystości mających zastosowanie do wszystkich takich 
organizacji powinno ułatwić dostęp do utworów muzycznych online.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie zapewnić, że zwiększone wymagania 
wprowadzone na mocy niniejszego aktu ustawodawczego w odniesieniu do przejrzystości 
i zdolności administracyjnych nie prowadzą do dyskryminacji organizacji zbiorowego 
zarządzania i agentów handlowych z siedzibą w UE w stosunku do ich konkurentów spoza 
UE działających na rynku UE, a także pragnie zniechęcić do przenoszenia organizacji 
zbiorowego zarządzania zagranicę. Jednocześnie sprawozdawca komisji opiniodawczej dąży 
do tego, aby unijne organizacje zbiorowego zarządzania nadal odgrywały ważną rolę, jeśli 
chodzi o ochronę różnorodności kulturowej, oraz stały się atrakcyjnym partnerem 
europejskich i międzynarodowych twórców w zakresie zarządzania prawami, a także aby 
dbały o terminowe wynagradzanie autorów i utrzymanie najwyższych standardów kontroli 
nad tym, kto ich reprezentuje w odniesieniu do jakich praw. 

                                               
1 Rezolucja z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz.U. C 92 E, s. 425).
2 Rezolucja z dnia 13 marca 2007 r. (Dz.U. C 301 E, s. 64).
3 Rezolucja z dnia 25 września 2008 r. (Dz.U. C 8 E, s. 105).
4 Dz.U. L 276, s. 54.
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Niemniej jednak wkład polityki handlowej ma zasadniczo charakter wspierający – pozwala 
unikać niepotrzebnych barier i zapewnia konkurencyjność w skali międzynarodowej. Z tego 
powodu w niniejszej opinii dąży się do przyjęcia umiarkowanego podejścia, ograniczając się 
do rozpatrzenia tych elementów wniosku Komisji, które są najbardziej istotne dla handlu 
międzynarodowego.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustępy 1 a i 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy tytułu I, art. 13, 14, 15, 17 i 18 w 
tytule II i tytułu IV z wyjątkiem art. 36 i 
40 stosuje się również do organizacji 
zbiorowego zarządzania z siedzibą poza 
terytorium Unii w odniesieniu do ich 
działalności prowadzonej w Unii.
Przepisy tytułu I, art. 10, 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 również do niezależnych podmiotów 
świadczących usługi zarządzania prawami 
autorskimi, które mają siedzibą na 
terytorium Unii lub poza nim, działają na 
rzecz podmiotów praw autorskich w 
charakterze ich przedstawicieli i prowadzą 
działalność w Unii na zasadach 
handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy wprowadza pewne wymogi dotyczące zdolności administracyjnych i 
przejrzystości w odniesieniu do zarządzania prawami w UE. W konkurencyjnym 
międzynarodowym środowisku rynkowym niniejsza regulacja nie powinna prowadzić do 
dyskryminacji podmiotów krajowych (unijnych). Z tego powodu niektóre postanowienia 
dyrektywy, wymienione powyżej, powinny mieć zastosowanie do wszystkich organizacji 
zbiorowego zarządzania działających w Unii, nawet jeśli mają siedzibę poza terytorium Unii. 
Powinno to zapobiec stawianiu europejskich organizacji zbiorowego zarządzania w 
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niekorzystnej sytuacji wobec podmiotów nieunijnych oraz przyczynić się do uniknięcia 
przenoszenia działalności w zakresie zarządzania prawami poza granice UE.

Poprawka 2

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, lub jest w całości lub w 
części własnością co najmniej jednej 
organizacji zbiorowego zarządzania, 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;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna mieć zastosowanie również do podmiotów zależnych, aby uniknąć 
obchodzenia obowiązków i tworzenia nierówności wśród konkurentów. Zob. również  
poprawka do art. 31.

Poprawka 3

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 

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
organizację zbiorowego zarządzania 
posiadającą siedzibę w Unii do 
zarządzania prawami lub kategoriami praw 
lub rodzajami utworów i innych 
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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.

wybranych przez siebie przedmiotów 
prawa autorskiego, w wybranych przez 
siebie państwach członkowskich, bez 
względu na miejsce zamieszkania, siedzibę
lub przynależność państwową podmiotu 
praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza możliwość zawierania umów między podmiotami praw autorskich 
zamieszkującymi poza UE i organizacjami zbiorowego zarządzania objętymi niniejszą 
dyrektywą. 

Poprawka 4

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 

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 sześć 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 
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autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Przetrzymywanie wynagrodzeń autorskich przez okres do dwóch lat jest nadmierne; twórcy 
powinni być wynagradzani w odpowiednim czasie.

Poprawka5

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 uczciwych, racjonalnych i 
niedyskryminacyjnych kryteriach, w 
szczególności w odniesieniu do stawek 
wynagrodzeń autorskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Uczciwe, racjonalne i niedyskryminacyjne kryteria to standardowe sformułowanie przy 
udzielaniu licencji.

Poprawka 6

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 wartość 
ekonomiczną praw będących przedmiotem 
negocjacji oraz są racjonalne w stosunku 
do wartości ekonomicznej usług 
świadczonych przez organizację 
zbiorowego zarządzania.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmianę wprowadzono, aby lepiej odzwierciedlić orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawie Canal 5 przeciwko STIM (C-52/07).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje przekazywane na żądanie
podmiotom praw autorskich, członkom, 
innym organizacjom zbiorowego 
zarządzania i użytkownikom

Informacje przekazywane podmiotom praw 
autorskich, członkom, innym organizacjom
zbiorowego zarządzania i użytkownikom 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia wymóg przejrzystości. Zob. poprawki do art. 18 ust. 1 i 2.

Poprawka 8

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, 
udostępniała każdemu podmiotowi praw 
autorskich, którego prawa reprezentuje, 
każdej organizacji zbiorowego 
zarządzania, w imieniu której zarządza 
prawami na podstawie umowy o 
reprezentacji, lub każdemu użytkownikowi
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia wymóg przejrzystości. Zob. poprawki do tytułu art. 18 i jego ust. 2.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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

Or. en

Poprawka 10

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 udostępnia każdemu 
podmiotowi 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

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia wymóg przejrzystości. Zob. poprawki do tytułu art. 18 i jego ust. 1.
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Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) mające zastosowanie stawki 
wynagrodzeń autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg przejrzystości powinien obejmować mające zastosowanie stawki wynagrodzeń 
autorskich.

Poprawka 12

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

Uzasadnienie

Aby utrzymać rozliczalność organizacji zbiorowego zarządzania, wszystkie z nich powinny 
być zobowiązane do publikacji rocznego sprawozdania na temat przejrzystości. 



PA\931416PL.doc 11/13 PE508.022v01-00

PL

Poprawka 13

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 i 
innym organizacjom zbiorowego 
zarządzania zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie 
do treści danych, o których mowa w art. 22 
ust. 2, oraz umożliwiają podmiotom praw 
autorskich, innym organizacjom 
zbiorowego zarządzania i dostawcom 
internetowych usług muzycznych 
zgłaszanie zastrzeżeń odnośnie do 
informacji udzielanych zgodnie z art. 23, w 
przypadku gdy podmioty praw autorskich, 
organizacje zbiorowego zarządzania i 
dostawcy internetowych usług 
muzycznych mają uzasadnione powody by 
sądzić, że te dane lub informacje są błędne 
w odniesieniu do ich praw lub licencji 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

Prawo do zgłaszania zastrzeżeń powinno przysługiwać również dostawcom internetowych 
usług muzycznych.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
sytuacji, gdy po upływie roku od daty 
transpozycji niniejszej dyrektywy 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
udziela ani nie oferuje udzielania licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji lub nie zezwala innej 
organizacji zbiorowego zarządzania na 
reprezentowanie tych praw w tym celu, 
podmioty praw autorskich, które udzieliły 
tej organizacji zbiorowego zarządzania 
upoważnienia do reprezentowania ich praw 
do utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji, mogą udzielać licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych przysługujących im 
na internetowym polu eksploatacji 
samodzielnie lub za pośrednictwem 
jakiejkolwiek innej organizacji zbiorowego 
zarządzania, która spełnia wymogi 
określone w przepisach niniejszego tytułu, 
lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, 
której udzieliły upoważnienia. Organizacja 
zbiorowego zarządzania, która nie udziela 
ani nie oferuje udzielania licencji 
wieloterytorialnych, kontynuuje udzielanie 
lub oferowanie licencji dotyczących 
przysługujących tym podmiotom praw 
autorskich praw do utworów muzycznych 
na internetowym polu eksploatacji na ich 
wykorzystywanie na terytorium państwa 
członkowskiego, w którym organizacja 
zbiorowego zarządzania ma siedzibę, 
chyba że podmioty praw autorskich cofną 
upoważnienie do zarządzania nimi.

Państwa członkowskie dopilnowują, by w 
sytuacji, gdy po upływie roku od daty 
transpozycji niniejszej dyrektywy 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
udziela ani nie oferuje udzielania licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji lub nie zezwala innej 
organizacji zbiorowego zarządzania na 
reprezentowanie tych praw w tym celu, 
podmioty praw autorskich, które udzieliły 
tej organizacji zbiorowego zarządzania 
upoważnienia do reprezentowania ich praw 
do utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji, mogą udzielać licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych przysługujących im 
na internetowym polu eksploatacji 
samodzielnie lub za pośrednictwem 
jakiejkolwiek innej organizacji zbiorowego 
zarządzania, która spełnia wymogi 
określone w przepisach niniejszego tytułu, 
lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej 
spełniającej wymogi art. 2, której udzieliły 
upoważnienia, pod warunkiem że podmiot 
praw autorskich wycofał swoje odnośne 
prawa z danej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Organizacja zbiorowego 
zarządzania, która nie udziela ani nie 
oferuje udzielania licencji 
wieloterytorialnych, kontynuuje udzielanie 
lub oferowanie licencji dotyczących 
przysługujących tym podmiotom praw 
autorskich praw do utworów muzycznych
na internetowym polu eksploatacji na ich 
wykorzystywanie na terytorium państwa 
członkowskiego, w którym organizacja 
zbiorowego zarządzania ma siedzibę, 
chyba że podmioty praw autorskich cofną 
upoważnienie do zarządzania nimi.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu zachowanie wyłączności cesji oraz równych warunków 
działania w konkurencji międzynarodowej, a także zapewnienie użytkownikom i podmiotom 
praw autorskich jasności co do tego, kto aktualnie jest w posiadaniu praw i nimi zarządza.

Poprawka 15

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 
lub część udziałów posiada organizacja 
zbiorowego zarządzania i które udzielają 
lub oferują udzielanie licencji 
wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji.

Niniejszą dyrektywę 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

Uzasadnienie

Ustanawianie podmiotów zależnych nie powinno stanowić sposobu na obchodzenie wymogów 
nakładanych przez niniejszą dyrektywę. Zob. również poprawka do art. 3 lit. a).


