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Poprawka 27
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).
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aspektów kulturalnych w swoim działaniu, 
zwłaszcza w celu poszanowania i 
popierania różnorodności jej kultur.

Or. en

Poprawka 28
Lena Kolarska-Bobińska

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 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.

skreślony

Or. en

Poprawka 29
Jürgen Creutzmann

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. 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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia zastosowania przepisów dyrektywy usługowej wydaje się niejasna. Niemniej jednak 
bez względu na to, czy te przepisy mają zastosowanie, czy nie, motyw dyrektywy tego nie 
zmieni z uwagi na to, że nie ma mocy wiążącej. Należy wezwać ustawodawcę do 
przedstawienia stosownego wyjaśnienia odnośnie do aktu podstawowego lub Trybunał 
Sprawiedliwości do wydania orzeczenia. Tym niemniej motyw jest zbędny.

Poprawka 30
Amelia Andersdotter

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 

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

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym, która ma na celu stworzenie 
ram prawnych zapewniających swobodę 
przedsiębiorczości i swobodny przepływ 
usług między państwami członkowskimi. 
W tym kontekście przypomina, że 
odstępstwo w art. 17 ust. 11 tej dyrektywy 
od zasady swobodnego przepływu usług 
pomiędzy państwami członkowskimi bez 
nieuzasadnionych ograniczeń w 
odniesieniu do praw własności 
intelektualnej obejmuje prawa jako takie 
(istnienie prawa, zakres i wyjątki oraz 
okres obowiązywania itd.) i nie dotyczy 
usług w zakresie zarządzania tymi 
prawami, jakie świadczą organizacje 
zbiorowego zarządzania. 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

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia powiązanie z dyrektywą usługową. Dodany fragment odzwierciedla 
interpretację Komisji odnośnie do odstępstwa, jeżeli chodzi o prawa własności intelektualnej, 
zgodnie z objaśnieniami Komisji zawartymi w „Podręczniku wdrażania dyrektywy o 
usługach, sporządzonym przez służby Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług 
dla Komisji Europejskiej” (2007, s. 42).

Poprawka 31
Britta Thomsen

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. 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. 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 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

Poprawka 32
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 

(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 
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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 
przysługują żadne prawa z tytułu 
członkostwa.

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 
przysługują żadne prawa z tytułu 
członkostwa, pod warunkiem że ich 
działania nie stanowią bezpośredniej 
konkurencji dla organizacji zbiorowego 
zarządzania w zakresie pobierania i 
podziału kwot należnych podmiotom praw 
autorskich. W takich przypadkach nie 
uwzględnia się kryteriów posiadania i 
kontroli przez członków.

Or. en

Poprawka 33
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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 
przysługują żadne prawa z tytułu 
członkostwa.

częstych przypadków nieefektywnego 
zarządzania finansowego pobranymi 
wynagrodzeniami, problemy związane z 
funkcjonowaniem organizacji zbiorowego 
zarządzania prowadzą do niewydolności i 
niesprawiedliwości w eksploatacji praw 
autorskich i praw pokrewnych na rynku 
wewnętrznym, ze szkodą dla członków 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
podmiotów praw autorskich i
konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Problemy związane z niewydolnością i przejrzystością dotyczą także komercyjnych 
niezależnych podmiotów świadczących usługi zarządzania prawami autorskimi. Ostatecznie 
konsumenci ponoszą większość kosztów związanych z niewydolnością rynków kreatywnych.

Poprawka 34
Krišjānis Kariņš

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 

(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, które powodują rozdrobnienie 
rynku wewnętrznego w tym sektorze. 
Oprócz trudności doświadczanych przez 
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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 
przysługują żadne prawa z tytułu 
członkostwa.

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, dla których 
realizacja własnych praw majątkowych w 
innych państwach członkowskich jest zbyt 
skomplikowana. 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 
przysługują żadne prawa z tytułu 
członkostwa.

Or. lv

Poprawka 35
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy powinna 
być koordynacja krajowych przepisów 
dotyczących warunków podejmowania 
działalności w zakresie zarządzania 
prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi przez organizacje zbiorowego 
zarządzania, sposobów zarządzania tymi 
organizacjami oraz ram nadzoru nad 
nimi, a zatem jej podstawę stanowi 
również art. 53 ust. 1 Traktatu. Ponadto 
ponieważ branża ta oferuje usługi w całej 
Unii, podstawę niniejszej dyrektywy 

skreślony
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stanowi również art. 62 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Ten motyw zastąpią nowe motywy 7a i 7b.

Poprawka 36
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązujących ustaleń dotyczących 
metod stosowanych przez organizacje 
zbiorowego zarządzania w zakresie 
zarządzania, takich jak rozszerzone 
zbiorowe licencje, obowiązkowe zbiorowe 
zarządzanie i ustawowe domniemanie 
reprezentacji lub przeniesienia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że przepisy dyrektywy pozostają bez wpływu na funkcjonowanie ustaleń w 
zakresie udzielania licencji w oparciu o wymienione działania prawne. W rezultacie wszystkie 
działania organizacji zbiorowego zarządzania, w tym działania realizowane w oparciu o 
wspomniane działania prawne, są objęte zakresem stosowania dyrektywy. Zasadność 
powyższego potwierdza się poprzez odniesienie do organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka 37
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
ustaleń dotyczących form prawnych 
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zwyczajowo przyjętych przez państwa 
członkowskie w związku z działalnością 
organizacji zbiorowego zarządzania. Na 
państwa członkowskie nie powinno się 
nakładać wymogu zmiany formy prawnej 
tych organizacji. Przepisy dyrektywy nie 
naruszają wolności zrzeszania się 
podmiotów praw autorskich ani ich prawa 
organizowania się.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest dopilnowanie, aby dyrektywa nie wywierała negatywnego wpływu na ustalone 
formy zarządzania oraz praktyki wewnętrzne stosowane przez organizacje zbiorowego 
zarządzania w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe. Ten cel zyskał szerokie poparcie 
wielu zainteresowanych stron, w tym Komisji Europejskiej.

Poprawka 38
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Przepisy tytułów I, II i IV niniejszej 
dyrektywy stosuje się do wszystkich 
organizacji zbiorowego zarządzania z 
siedzibą w Unii. Państwa członkowskie 
mogą rozszerzyć zakres stosowania 
dyrektywy do tytułu I, tytułu II rozdział 2–
5 i tytułu IV z wyjątkiem art. 36 i 40 do 
organizacji zbiorowego zarządzania spoza 
UE udzielających licencji na eksploatację 
praw na ich terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
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might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Poprawka 39
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7d) W niniejszej dyrektywie organizacje 
zbiorowego zarządzania obejmują 
organizacje niekomercyjne, które są 
własnością podmiotów praw autorskich 
lub są przez nie bezpośrednio lub 
pośrednio kontrolowane, upoważnione 
przez więcej niż jeden podmiot praw 
autorskich do zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi, a 
zarządzanie tymi prawami stanowi ich 
główną działalność. Przepisami niniejszej 
dyrektywy nie obejmuje się spółek, które w 
ramach zwyczajowej działalności są 
zaangażowane w tworzenie treści lub 
udzielanie komercyjnych licencji 
dotyczących praw autorskich (takich jak 
wydawcy muzyczni, wydawcy książek lub 
firmy fonograficzne).

Or. en

Uzasadnienie

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive
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Poprawka 40
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

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 

(9) Istniejąca swoboda korzystania z usług
zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi 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 
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najłatwiejsze z niej korzystanie. Wreszcie, 
niniejsza dyrektywa nie powinna 
pozbawiać podmiotów praw autorskich 
możliwości samodzielnego zarządzania 
swoimi prawami, w tym na potrzeby 
zastosowań niekomercyjnych.

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.

Or. en

Poprawka 41
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

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 

(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 
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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.

przedmiotami prawa autorskiego, takimi 
jak utwory literackie, muzyczne lub 
fotograficzne, powinny również zapewnić 
tego rodzaju elastyczność podmiotom praw 
autorskich w odniesieniu do zarządzania 
utworami, 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 lub 
przekazania do domeny publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty praw autorskich powinny zachować prawo do swobodnego podejmowania decyzji 
w zakresie praw do swoich utworów, w tym decyzji o przekazaniu utworu do domeny 
publicznej.

Poprawka 42
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Indywidualne wykonywanie 
wyłącznych praw gospodarczych, jak to 
często ma miejsce w branży 
audiowizualnej, jest także zgodne z celami 
jednolitego rynku i ogranicza ryzyko 
fragmentacji poprzez konsolidację praw 
do eksploatacji u producenta.

Or. en
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Poprawka 43
Amelia Andersdotter

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) Wszyscy 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, w miarę 
możliwości drogą elektroniczną.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać członków do skutecznego uczestnictwa w duchu integracji. (Zgodne z 
projektem opinii Komisji Kultury i Edukacji).

Poprawka 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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, 
zapewniając sprawiedliwą i wyważoną 
reprezentację członków reprezentujących 
różne kategorie podmiotów praw 
autorskich w organie sprawującym tę 
funkcję. Aby uniknąć nakładania 
nadmiernych obciążeń na mniejsze 
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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

Poprawka 45
Amelia Andersdotter

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

Uzasadnienie

Wyłączenie małych organizacji zbiorowego zarządzania z obowiązku organizowania 
jakiejkolwiek funkcji nadzorczej jest sprzeczne z celem dyrektywy. Nawet małe 
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przedsiębiorstwa i organizacje zwyczajowo powołują zarząd. Członkowie należący do 
poszczególnych kategorii potrzebują odpowiedniej reprezentacji. Ponadto ten motyw 
powinien być zgodny ze zmianami art. 8 ust. 3 i art. 20 ust. 5. (Zgodne z projektem opinii 
Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów).

Poprawka 46
Amelia Andersdotter

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. 
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 

(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. 
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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka w związku z wynagrodzeniem autorskim dla podmiotów 
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praw autorskich, organizacje zbiorowego zarządzania powinny stosować bezpieczną i mało 
ryzykowną strategię inwestycyjną. (Zgodne z projektem opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów).

Poprawka 47
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Brak podziału kwot należnych 
podmiotom praw autorskich z uwagi na 
to, że organizacji zbiorowego zarządzania 
nie udało się zidentyfikować i 
zlokalizować odpowiednich podmiotów 
praw autorskich, stanowiłby czynnik 
zniechęcający dla organizacji zbiorowego 
zarządzania do dołożenia wszelkich starań 
w celu zlokalizowania właściwego 
podmiotu praw autorskich w sytuacji, gdy 
zaistniałaby możliwość zatrzymania 
pieniędzy i wykorzystania ich do własnych 
celów. Jako że to na państwach 
członkowskich spoczywa główna 
odpowiedzialność za politykę kulturalną, 
stosowne jest, aby środki, które nie mogą 
zostać podzielone, przekazywano na rzecz 
funduszu, założonego w tym celu przez 
państwo członkowskie, w którym 
dokonano pobrania środków i którym to 
państwo członkowskie zarządza. 
Następnie fundusz ponosi 
odpowiedzialność z tytułu wszelkich 
roszczeń wnoszonych przez odnalezione 
podmioty praw autorskich. Ponadto 
poszczególne państwa członkowskie 
podejmą decyzję co do sposobu 
wykorzystania środków pozyskanych w 
ramach funduszu do podobnych celów, 
takich jak wypłata wynagrodzenia na 
rzecz odnalezionych podmiotów praw 
autorskich zgodnie z dyrektywą 
2012/28/WE w sprawie niektórych 
dozwolonych sposobów korzystania z 
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utworów osieroconych, digitalizacja i 
odbudowa naszego dziedzictwa 
kulturowego oraz promowanie 
różnorodności kulturowej.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwianie organizacjom zbiorowego zarządzania zatrzymania pieniędzy, których podział 
okazał się niemożliwy, będzie czynnikiem zniechęcającym te organizacje do przeprowadzania 
rzetelnych poszukiwań faktycznych podmiotów praw autorskich. Ponadto rozwiązanie w 
postaci funduszu umożliwia skoordynowanie niniejszej dyrektywy z niedawno przyjętą 
dyrektywą o utworach osieroconych. Fundusz, którego zarządzanie leżałoby w gestii państwa 
członkowskiego, mógłby przynieść korzyści w zakresie promowania różnorodności 
kulturowej. Zob. także zmieniony art. 12 ust. 2.

Poprawka 48
Amelia Andersdotter

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. 
Stawki wynagrodzeń autorskich powinny 
być uzasadnione w stosunku do wartości 
ekonomicznej wykonywania praw 
będących przedmiotem negocjacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Treść motywu powinna odzwierciedlać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości [C-52/07, 
Kanal 5 i TV4 przeciwko STIM]. Z uwagi na monopolistyczny charakter organizacji 
zbiorowego zarządzania, zachęty rynkowe do niepobierania nadmiernych opłat są słabe.

Poprawka 49
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) 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

Uzasadnienie

„Podwójne faktury” wystawiane podmiotom praw autorskich to ciągle powracający i 
powszechny problem. Zgodnie z oceną skutków przygotowaną przez Komisję odsetek tantiem 
na rzecz użytkowników, których dotyczy „podwójne fakturowanie”, to aż 10–30%. (Zgodne z 
projektem opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów).

Poprawka 50
Amelia Andersdotter

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.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie małych organizacji zbiorowego zarządzania z obowiązku sprawozdawczego jest 
sprzeczne z celem dyrektywy. Ponadto ten motyw powinien być zgodny ze zmianami art. 8 
ust. 3 i art. 20 ust. 5. (Zgodne z projektem opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów).

Poprawka 51
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązujących ustaleń w państwach 
członkowskich dotyczących metod 
zarządzania prawami, takich jak 
rozszerzone zbiorowe licencje, 
obowiązkowe zbiorowe zarządzanie i 
ustawowe domniemanie reprezentacji lub 
przeniesienia, pod warunkiem że takie 
ustalenia są zgodne z prawem Unii oraz 
zobowiązaniami o międzynarodowym 
charakterze, spoczywającymi na Unii i 
państwach członkowskich. W przypadku 
obowiązkowego zbiorowego zarządzania 
prawami do wszystkich utworów w 
odniesieniu do określonej kategorii praw 
lub rodzaju treści, publikacja repertuaru 
nie jest konieczna, jeżeli aktywne 
upoważnienie dotyczy tylko jednej z nich. 

Or. en

Poprawka 52
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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 
intelektualnej w internecie.

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 
ograniczenia bezprawnego kopiowania 
muzyki.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczność organizacji zbiorowego zarządzania zależy od kontroli skutków 
antykonkurencyjnych. Poprawione brzmienie. (Zgodne z projektem opinii Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów).
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Poprawka 53
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 
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 przeciwieństwie do innych branż 
kreatywnych, w których przeważnie 
udziela się licencji bezpośrednich, w 
branży muzycznej normą jest wciąż 
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi 
w granicach poszczególnych terytoriów. W 
związku z tym 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 
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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.

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 54
Amelia Andersdotter

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 

(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 



AM\936984PL.doc 29/103 PE510.534v02-00

PL

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 
sprawozdań użytkowników sporządzonych 
w zamkniętych formatach, w przypadku 
gdy dostępne są powszechnie stosowane 
standardy branżowe.

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

Or. en

Uzasadnienie

Wysokie koszty transakcyjne, w związku ze skomplikowanym i wielokrotnym fakturowaniem, 
stanowią główną przeszkodę na europejskim rynku licencji dotyczących praw autorskich.
(Zgodne z projektem opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów).

Poprawka 55
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

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 

(35) Organizacje nadawcze, w związku z 
prawami do światowego repertuaru
utworów muzycznych, o udzielenie 
kompleksowej licencji występują na ogół 
do lokalnej organizacji zbiorowego 
zarządzania celem publicznego 
odtworzenia lub udostępnienia swoich 
programów radiowych i telewizyjnych 
oraz usług internetowych powiązanych z 
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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.

nadawanymi programami, takich jak 
materiały uzupełniające, wzbogacające 
lub w inny sposób rozszerzające ofertę 
programową nadawcy. Takie 
kompleksowe licencje dla nadawców są 
odpowiedzią na rzeczywiste 
zapotrzebowanie i są dobrze opracowane i 
powszechnie akceptowane przez podmioty 
praw autorskich, nadawców i organizacje 
zbiorowego zarządzania. Na mocy 
niniejszej dyrektywy powinno się zatem 
utrzymać tę ugruntowaną praktykę, aby 
uniknąć stosowania innych zasad 
udzielania licencji dotyczących usług 
oferowanych przez nadawców na 
internetowym polu eksploatacji i poza 
nim. Z tego względu niezbędne jest 
wyłączenie organizacji zbiorowego 
zarządzania z zakresu stosowania tytułu 
III w przypadku, gdy udzielają nadawcom 
licencji dotyczących usług oferowanych 
na internetowym polu eksploatacji, które 
są powiązane z ich usługami oferowanymi 
poza internetowym polem eksploatacji. 
Nie powinno to funkcjonować w sposób 
zakłócający konkurencję z innymi 
usługami, które zapewniają konsumentom 
dostęp do poszczególnych utworów 
muzycznych w internecie, ani też 
prowadzić do restrykcyjnych praktyk, 
takich jak podział rynku lub klientów, i 
powinno odbywać się zgodnie z prawem 
krajowym oraz prawem UE, w 
szczególności art. 101 lub 102 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi oferowane przez nadawców na internetowym polu eksploatacji obejmują nie tylko 
programy lub ich fragmenty, ale także inne materiały związane z programem, udostępniane 
pod nadzorem redakcyjnym nadawcy i na jego odpowiedzialność, które zazwyczaj powiązane 
są z działalnością nadawcy poza internetowym polem eksploatacji. Z uwagi na to, że 
dokładny zakres tych materiałów podlega ustaleniom umownym pomiędzy nadawcami a 
zainteresowanymi podmiotami praw autorskich do utworów muzycznych lub organizacjami 
zbiorowego zarządzania, w dyrektywie nie powinno się proponować określonej z góry 
definicji.
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Poprawka 56
Eija-Riitta Korhola

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 
pozasądowego rozwiązywania konfliktów 
między organizacjami zbiorowego 

(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 
pozasądowego rozwiązywania konfliktów 
między organizacjami zbiorowego 
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zarządzania, z jednej strony, a dostawcami 
usług internetowych, podmiotami praw 
autorskich lub innymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania, z drugiej strony.

zarządzania, z jednej strony, a dostawcami 
usług internetowych, podmiotami praw 
autorskich lub innymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania, z drugiej strony. 
Te podmioty odpowiedzialne za 
rozstrzyganie sporów powinny 
specjalizować się w dziedzinie prawa 
własności intelektualnej i podejmować 
decyzje w oparciu o obiektywne normy i 
kryteria, takie jak „wartość godziwa 
transakcji”, zgodnie z ustaleniami 
Trybunału Sprawiedliwości. Aby 
zabezpieczyć płatności, od użytkowników 
wymaga się dokonywania płatności na 
rzecz organizacji zbiorowego zarządzania 
podczas gdy proces jest w toku, zgodnie z 
obowiązującą stawką wynagrodzeń 
autorskich, jeżeli występuje, lub zgodnie z 
postanowieniem tymczasowym wydanym 
przez sąd, w przypadku gdy brak jest 
ustalonych wcześniej stawek wynagrodzeń 
autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Poprawka 57
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Ponadto państwa członkowskie 
powinny ustanowić odpowiednie 
procedury, które umożliwią składanie 
skarg na organizacje zbiorowego 
zarządzania nieprzestrzegające przepisów, 
a także zapewnią nakładanie, w 
stosownych przypadkach, skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających 
sankcji. Państwa członkowskie powinny 
ustalić, które organy powinny być 
odpowiedzialne za stosowanie procedur 
rozpatrywania skarg i nakładanie sankcji. 
W celu zapewnienia przestrzegania 
wymogów dotyczących udzielania licencji 
wieloterytorialnych należy określić 
szczególne przepisy dotyczące 
monitorowania ich wdrożenia. Właściwe 
organy państw członkowskich oraz 
Komisja Europejska powinny ze sobą w 
tym celu współpracować.

(37) Ponadto państwa członkowskie 
powinny ustanowić odpowiednie 
procedury, które umożliwią składanie 
skarg na organizacje zbiorowego 
zarządzania nieprzestrzegające przepisów, 
a także zapewnią nakładanie, 
w stosownych przypadkach, skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających sankcji 
lub środków. Państwa członkowskie 
powinny ustalić, które organy powinny być 
odpowiedzialne za stosowanie procedur 
rozpatrywania skarg i nakładanie sankcji. 
W celu zapewnienia przestrzegania 
wymogów dotyczących udzielania licencji 
wieloterytorialnych należy określić 
szczególne przepisy dotyczące 
monitorowania ich wdrożenia. Właściwe 
organy państw członkowskich oraz 
Komisja Europejska powinny ze sobą w 
tym celu współpracować.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie możliwości dostępnych dla państw członkowskich w zakresie egzekwowania 
przepisów. (Zgodne z projektem opinii Komisji Kultury i Edukacji).

Poprawka 58
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 
wszelkich innych stosownych przepisów w 
innych dziedzinach, w tym przepisów w 

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

zakresie poufności, w szczególności w 
związku z poszczególnymi umowami i 
umowami o zachowaniu poufności, 
tajemnic handlowych, prywatności, 
dostępu do dokumentów, prawa 
zobowiązań oraz prawa prywatnego 
międzynarodowego dotyczących kolizji 
praw oraz właściwości sądów.

Or. en

Poprawka 59
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy

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

Poprawka 60
Britta Thomsen

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 

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

organizacji zbiorowego zarządzania 
prowadzących działalność na terenie Unii.

Or. en

Poprawka 61
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytuł III nie ma jednak zastosowania w 
sytuacji, gdy organizacje zbiorowego 
zarządzania udzielają nadawcom licencji 
dotyczących takich utworów muzycznych, 
zgodnie z prawem krajowym i prawem 
wspólnotowym, obejmujących usługi 
oferowane na internetowym polu 
eksploatacji, które są związane z ich 
usługami oferowanymi poza internetowym 
polem eksploatacji.

Or. en

Uzasadnienie

Dawny art. 33: Usługi oferowane przez nadawców na internetowym polu eksploatacji 
obejmują nie tylko programy lub ich fragmenty, ale także inne materiały związane z 
programem, udostępniane pod nadzorem wydawniczym nadawcy i na jego odpowiedzialność, 
które zazwyczaj powiązane są z działalnością nadawcy poza internetowym polem 
eksploatacji. Z uwagi na to, że dokładny zakres tych materiałów podlega ustaleniom 
umownym pomiędzy nadawcami a zainteresowanymi podmiotami praw autorskich do 
utworów muzycznych lub organizacjami zbiorowego zarządzania, w dyrektywie nie powinno 
się proponować określonej z góry definicji.

Poprawka 62
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a
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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 
więcej niż jeden podmiot praw autorskich 
do zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi, a zarządzanie tymi 
prawami stanowi jej jedyną lub główną 
działalność; aby jedyną i nadrzędną 
działalnością organizacji było 
administrowanie prawami, w statucie 
organizacji musi znaleźć się zapis 
mówiący o tym, że celem organizacji jest 
pobieranie i zapewnianie sprawiedliwego 
podziału wynagrodzeń autorskich w 
przypadku, gdy ma miejsce masowa 
eksploatacja praw autorskich. Ponadto 
pracownicy zaangażowani w 
administrowanie prawami muszą stanowić 
większość wszystkich pracowników danej 
organizacji.

Or. en

Poprawka 63
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – 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 

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 
znaczą liczbę podmiotów praw autorskich
do zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi, a zarządzanie tymi 
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prawami stanowi jej jedyną lub główną 
działalność;

prawami stanowi jej jedyną lub główną 
działalność;

Or. en

Poprawka 64
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – 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 działa jedynie w 
zbiorowym interesie swoich członków oraz 
należycie ich reprezentuje, i która jest 
upoważniona z mocy prawa lub w drodze 
cesji, licencji lub innego uzgodnienia 
umownego przez więcej niż jeden podmiot 
praw autorskich lub organizację 
zbiorowego zarządzania do zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi, a zarządzanie tymi prawami 
stanowi jej jedyną lub główną działalność;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące definicji organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka 65
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
oznacza każdą organizację, która jest 

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
jest to każda organizacja niekomercyjna, 
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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;

która jest własnością podmiotów praw 
autorskich lub jest przez nie bezpośrednio 
lub pośrednio 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;

Or. en

Poprawka 66
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „operator komercyjny” oznacza 
jakikolwiek podmiot upoważniony na 
mocy porozumienia umownego do 
zarządzania prawami autorskimi lub 
pokrewnymi w imieniu podmiotów praw 
autorskich na zasadach komercyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby stworzyć równe warunki działania w ramach zarządzania prawami, wydawcy i wytwórnie 
fonograficzne, które również zarządzają prawami podmiotów praw autorskich, powinny 
podlegać minimalnym zasadom przejrzystości. (Zgodne z projektem opinii Komisji Kultury i 
Edukacji).

Poprawka 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera c
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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” 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, niezależnie od jej 
formy prawnej;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie konieczne w związku z różnorodnością form prawnych organizacji zbiorowego 
zarządzania w poszczególnych państwach członkowskich. (Zgodne z projektem opinii Komisji 
Kultury i Edukacji).

Poprawka 68
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – 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

Poprawka 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – 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 uzyskane z 
inwestycji wynagrodzenia autorskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 10 ust. 2 stanowi, że dochody uzyskane z inwestycji w wynagrodzenia autorskie powinny 
być „ujęte oddzielnie", jednak nie określa jednoznacznie, że dochody takie należą do 
podmiotów praw autorskich i w końcu powinny być im wypłacane. Włączenie tego źródła 
dochodów do definicji jest najłatwiejszym sposobem na naprawienie tej sytuacji. (Zgodne z 
projektem opinii Komisji Kultury i Edukacji).

Poprawka 70
Eija-Riitta Korhola

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 

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 
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autorskich i organizacji zbiorowego 
zarządzania.

autorskich i organizacji zbiorowego 
zarządzania. Organizacje zbiorowego 
zarządzania mają prawo do wymagania 
wyłącznej cesji praw do wszystkich dzieł 
swoich członków. 

Or. en

Uzasadnienie

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Poprawka 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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
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Uzasadnienie

Podmioty praw autorskich powinny zachować prawo do decydowania o prawach do własnych 
utworów. W niektórych państwach członkowskich UE oraz w innych państwach, np. w 
Stanach Zjednoczonych, podmioty praw autorskich mają prawo do tego, by w ramach 
organizacji zarządzania prawami zarządzać poszczególnymi utworami. (Zgodne z projektem 
opinii Komisji Kultury i Edukacji).

Poprawka 72
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmioty praw autorskich mają prawo 
do udzielania darmowych licencji na 
wykorzystywanie ich utworów oraz praw. 
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

Podmioty praw autorskich powinny mieć możliwość elastycznego podejścia do zarządzania 
ich utworami: podmioty praw autorskich powinny mieć prawo do decydowania o tym, aby ich 
utwory mogły być wykorzystywane w ramach bezpłatnej licencji, np. Creative Commons, bez 
uszczerbku dla członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania, która ich reprezentuje. 
(Zgodne z projektem opinii Komisji Kultury i Edukacji).

Poprawka 73
Amelia Andersdotter

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

Podmioty praw autorskich powinny zachować prawo do decydowania o prawach do własnych 
utworów. W niektórych państwach członkowskich UE oraz w innych państwach, np. w 
Stanach Zjednoczonych, podmioty praw autorskich mają prawo do tego, by w ramach 
organizacji zarządzania prawami zarządzać poszczególnymi utworami. (Zgodne z projektem 
opinii Komisji Kultury i Edukacji).

Poprawka 74
Britta Thomsen

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. Członek 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.

Or. en

Poprawka 75
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli podmiotowi praw autorskich
należą się kwoty z tytułu aktów 
eksploatacji, które miały miejsce zanim 
cofnięcie upoważnienia lub wycofanie 
praw spod zarządu stało się skuteczne, lub 
na podstawie licencji udzielonej zanim 
tego rodzaju cofnięcie upoważnienia lub 
wycofanie spod zarządu stało się 
skuteczne, podmiot praw autorskich

4. Jeżeli członkowi należą się kwoty z 
tytułu aktów eksploatacji, które miały 
miejsce zanim cofnięcie upoważnienia lub 
wycofanie praw spod zarządu stało się 
skuteczne, lub na podstawie licencji 
udzielonej zanim tego rodzaju cofnięcie 
upoważnienia lub wycofanie spod zarządu 
stało się skuteczne, członek zachowuje 
swoje prawa przysługujące mu na 
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zachowuje swoje prawa przysługujące mu 
na podstawie art. 12, 16, 18 i 34 w 
odniesieniu do tych aktów eksploatacji.

podstawie art. 12, 16, 18 i 34 w odniesieniu 
do tych aktów eksploatacji.

Or. en

Poprawka 76
Britta Thomsen

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 
lub rodzajami utworów i innych 
przedmiotów prawa autorskiego, których 
dotyczy cofnięcie upoważnienia lub 
wycofanie spod zarządu, musi zostać 
powierzone innej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Niezależnie od niniejszego 
przepisu organizacje zbiorowego 
zarządzania, które administrują prawami 
wykonawców i wytwórni fonograficznych 
do jednorazowego i sprawiedliwego 
wynagrodzenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 
dyrektywy 2006/115/WE, mogą wymagać, 
aby zarządzanie takimi prawami zostało 
przekazane innej organizacji zbiorowego 
zarządzania mającej siedzibę w Unii.

Or. en

Poprawka 77
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5
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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

Zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

Poprawka 78
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

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 
członek 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. Niniejszy ustęp nie 
dotyczy ustaleń w państwach 
członkowskich dotyczących zarządzania 
prawami poprzez rozszerzone zbiorowe 
licencje, ustawowe domniemanie 
reprezentacji lub przeniesienia, 
obowiązkowe zbiorowe zarządzanie lub 
podobne ustalenia lub ich połączenie.
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Or. en

Poprawka 79
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

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 lub każdego rodzaju 
utworów i innych przedmiotów prawa 
autorskiego wyraźnej zgody na zarządzanie 
tymi prawami oraz by zgoda ta była 
udokumentowana w formie pisemnej; 
niniejszy ustęp nie dotyczy ustaleń 
w państwach członkowskich dotyczących 
zarządzania prawami poprzez rozszerzone 
zbiorowe licencje, ustawowe domniemanie 
reprezentacji lub przeniesienia, 
obowiązkowe zbiorowe zarządzanie lub 
podobne ustalenia lub ich połączenie.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje zbiorowego zarządzania nie są zobowiązane do uzyskiwania zgody podmiotów 
praw autorskich, które stanowią element licencji rozszerzonych lub podobnych rozwiązań w 
państwie członkowskim. Celem poprawki jest zatem zabezpieczenie kontynuacji dobrze 
funkcjonujących systemów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i zapewnienie 
podmiotom praw autorskich dochodów, a użytkownikom możliwości uzyskania zwolnień i 
licencji.

Poprawka 80
Amelia Andersdotter

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

Zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3. (Zgodne z projektem opinii Komisji Kultury i Edukacji oraz 
głównym projektem sprawozdania Komisji Prawnej).

Poprawka 81
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Bez uszczerbku dla przepisów 
art. 20 ust. 4 w dowolnym momencie w 
trakcie obowiązywania upoważnienia 
podmioty praw autorskich mają prawo do 
zlecenia kontroli swojej organizacji 
zbiorowego zarządzania, przeprowadzanej 
przez niezależnego audytora 
zewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na wysoce problematyczną w ostatnich latach kwestię zarządzania w wielu 
europejskich organizacji zarządzania, istnieje duża potrzeba ułatwienia zewnętrznych 
kontroli, co umożliwi zapewnienie rzeczywistej niezależności oraz staranności kontroli. 
(Zgodne z projektem opinii Komisji Kultury i Edukacji).
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Poprawka 82
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W przypadku gdy członkami 
organizacji zarządzania są podmioty 
reprezentujące podmioty praw autorskich, 
podmiotom tym udzielane są informacje 
zawarte w ust. 3–7. 

Or. en

Poprawka 83
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 
mogą odrzucić 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 84
Amelia Andersdotter

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

Uzasadnienie

Wyjaśnienie konieczne w odniesieniu do art. 3 lit. c). Odmawianie członkostwa na podstawie 
dyskryminujących kryteriów powinno być zakazane. (Zgodne z projektem opinii Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów).

Poprawka 85
Jürgen Creutzmann

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 
mogą odrzucić 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
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Uzasadnienie

Mogą występować przypadki, w których powinno się odmówić członkostwa.

Poprawka 86
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 wszystkich etapach 
procesu decyzyjnego w sprawiedliwy i 
wyważony sposób.

Or. en

Poprawka 87
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Organizacje zbiorowego zarządzania 
podają do wiadomości publicznej 
informacje zawarte w art. 19 ust. 1 pod 
warunkiem poszanowania przepisów w 
zakresie ochrony danych osobowych 
podmiotów praw autorskich.

Or. en

Poprawka 88
Amelia Andersdotter
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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 
zarządzania, o ile warunki te nie są 
uregulowane w statucie.

3. Walne zgromadzenie zatwierdza statut 
organizacji zbiorowego zarządzania oraz 
warunki członkostwa w organizacji 
zbiorowego zarządzania, a także 
ewentualne zmiany w statucie organizacji 
zbiorowego zarządzania oraz w 
warunkach członkostwa w organizacji 
zbiorowego zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej precyzyjny język. (Zgodne z projektem opinii Komisji Kultury i Edukacji).

Poprawka 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Walne zgromadzenie posiada 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.

Walne zgromadzenie posiada 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

Uzasadnienie

Relacja między walnym zgromadzeniem a dyrektorami powinna być jasna. (Zgodne z 
projektem opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów).
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Poprawka 90
Amelia Andersdotter

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 niniejszej litery jest konsekwencją zmian zaproponowanych w odniesieniu do 
art. 12 ust. 2. 

Poprawka 91
Amelia Andersdotter

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. Jeżeli praktyki zarządzania 
finansami przez organizację zbiorowego 
zarządzania budzą uzasadnione 
wątpliwości, walne zgromadzenie może 
podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli 
przez zewnętrznego audytora. Wyniki 
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takiej kontroli przekazuje się wszystkim 
członkom oraz podaje do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na niedawne problemy z zarządzaniem w wielu europejskich organizacjach 
zbiorowego zarządzania, istnieje duża potrzeba ułatwienia zewnętrznych kontroli, co 
umożliwi zapewnienie rzeczywistej niezależności oraz staranności kontroli. (Zgodne z 
projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 92
Amelia Andersdotter

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 szerokiego uczestnictwa oraz skutecznego głosowania. (Zgodne z 
projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 93
Amelia Andersdotter
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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 otrzymywanych kwot jest niezgodne z zasadami 
demokracji. Ponieważ dochody podmiotów praw autorskich w organizacjach zbiorowego 
zarządzania są rozdzielane niezwykle nierówno, ograniczanie prawa do głosu w zależności od
otrzymywanych kwot może być podstawą nieuzasadnionych i znacznych różnic wpływów.

Poprawka 94
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. W 
przypadku gdy organizacja zbiorowego 
zarządzania reprezentuje więcej niż jedną 
kategorię podmiotów praw autorskich, 
członek może udzielić pełnomocnictwa 
wyłącznie innemu członkowi takiej samej 
kategorii. Liczba pełnomocnictw 
udzielonych jednemu członkowi jest 
ograniczona.

Or. en
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Poprawka 95
Amelia Andersdotter

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 
musi być przekazane pełnomocnikowi 
przez członka organizacji zbiorowego 
zarządzania nie wcześniej niż na trzy 
miesiące przed wykorzystaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie sytuacji, w której wydawcy muzyczni lub wytwórnie 
fonograficzne za standardową praktykę przyjmują wymaganie stałego pełnomocnictwa od 
nowego artysty, z którym podpisują umowę, co z czasem pozwala im przejąć kontrolę nad 
organizacjami zbiorowego zarządzania. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 96
Amelia Andersdotter

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 

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 
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sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia 
się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację 
członków organizacji zbiorowego 
zarządzania w celu zapewnienia ich 
skutecznego udziału.

się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację 
poszczególnych kategorii członków 
organizacji zbiorowego zarządzania w celu 
zapewnienia ich skutecznego udziału.

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymanie równowagi między poszczególnymi kategoriami członków ma duże znaczenie dla 
artystów i autorów i powinno zostać wyrażone wprost. (Zgodne z projektem opinii Komisji 
Kultury i Edukacji).

Poprawka 97
Amelia Andersdotter

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, odbywa posiedzenia co 
najmniej raz na trzy miesiące i posiada co 
najmniej uprawnienia do:

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg „regularnego” odbywania posiedzeń jest zbyt niejasny i zyskałby na doprecyzowaniu.

Poprawka 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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, 
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sprawozdanie z wykonania obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Informowanie walnego zgromadzenia jest standardową praktyką w dobrym zarządzaniu 
organizacją. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

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, 
członkom oraz ogółowi społeczeństwa za 
pośrednictwem strony internetowej 
organizacji zbiorowego zarządzania 
osobistego oświadczenia przez każdą z 
tych osób i każdego z dyrektorów.
Oświadczenie składane jest przed 
objęciem przez te osoby obowiązków, a 
następnie odnawiane każdego roku. 
Oświadczenie to zawiera następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Konflikt interesów należy ujawnić przed objęciem obowiązków przez kierownika lub 
dyrektora. Zgodne z motywem 14. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 100
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pobierając wynagrodzenia autorskie i 
zarządzając nimi, organizacje zbiorowego 

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

zarządzania działają z należytą 
starannością, dokładnością i 
przejrzystością działania. Organizacje 
zbiorowego zarządzania dopilnowują, aby 
pobierać wynagrodzenia autorskie jedynie 
w imieniu podmiotów praw autorskich, 
których prawa są upoważnieni 
reprezentować.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z art. 12 ust. 1 i 14 ust. 2, który stanowi, że płatności muszą być dokonywane 
dokładnie. Jeżeli płatności muszą być dokładne, logiczne jest, aby takie same było pobieranie 
wynagrodzenia i zarządzanie. Ponadto organizacje zbiorowego zarządzania powinny 
pobierać wynagrodzenie wyłącznie w imieniu faktycznych członków i podmiotów praw 
autorskich, których prawami zarządzają na mocy umowy o reprezentacji.

Poprawka 101
Amelia Andersdotter

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

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że wszelkie potrącenia muszą być zgodne z zasadami przyjętymi przez walne 
zgromadzenie. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).
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Poprawka 102
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 wprost 
dozwolone w umowach regulujących 
stosunki między organizacją zbiorowego 
zarządzania a jej członkami.

Or. en

Poprawka 103
Rolandas Paksas

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 z 
potrąceń z wynagrodzeń autorskich, 
państwa członkowskie dopilnowują, by 
usługi te były świadczone na podstawie 
sprawiedliwych kryteriów, w szczególności 
w odniesieniu do dostępu do tych usług 
oraz ich zakresu.

Or. en

Poprawka 104
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

Poprawka 105
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
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Poprawka 106
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 
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 i czyniła to 
na podstawie informacji przekazanych 
przez użytkowników w terminie 6 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 przez organizacje zbiorowego zarządzania jest możliwy tylko wówczas, 
gdy użytkownicy w terminie przekazują informację o korzystaniu z innych treści.
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Poprawka 107
Amelia Andersdotter

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 trzy 
miesiące od pobrania 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

Opóźnienia w podziale przez organizacje zbiorowego zarządzania pieniędzy podlegających 
wypłacie mogą stanowić duży problem dla wielu artystów i autorów. Projekt dyrektywy 
zakłada, że organizacje powinny móc zatrzymać pieniądze na okres do dwóch lat. Nie jest to 
uzasadnione. Organizacje zbiorowego zarządzania, które obecnie nie spełniają wysoko 
postawionych celów, potrzebują zachęt do tego, by poprawić skuteczność swoich praktyk 
administracyjnych.
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Poprawka 108
Hannu Takkula

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 6
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

Poprawka 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Poprawka 110
Eija-Riitta Korhola

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 

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 
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ust. 5 lit. b), bez uszczerbku dla prawa 
podmiotów praw autorskich do 
dochodzenia tych kwot od organizacji 
zbiorowego zarządzania.

ust. 5 lit. b), pod warunkiem że 
organizacja zbiorowego zarządzania 
dopilnowuje, by wynagrodzenia autorskie 
były dzielone proporcjonalnie do 
wynagrodzeń uzyskanych przez podmioty 
praw autorskich w odnośnym roku 
obrotowym. Organizacje zbiorowego 
zarządzania mogą dokonywać podziału 
kwot należnych podmiotom praw 
autorskich, które nie mogą zostać 
zidentyfikowane, przed upływem okresu 
pięciu lat, o ile zezwalają na to przepisy 
krajowe. Jeżeli na mocy przepisów 
krajowych termin przedawnienia jest 
dłuższy niż pięć lat, organizacje 
zbiorowego zarządzania tworzą 
odpowiednie rezerwy na poczet przyszłych 
roszczeń bez uszczerbku dla prawa 
podmiotów praw autorskich do 
dochodzenia tych kwot od organizacji 
zbiorowego zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Poprawka 111
Amelia Andersdotter

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 

2. Jeżeli w terminie trzech lat od końca 
roku obrotowego, w którym nastąpiło 
pobranie wynagrodzeń autorskich, nie 
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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.

można było dokonać podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, 
ponieważ organizacja zbiorowego 
zarządzania nie zdołała zidentyfikować i 
zlokalizować podmiotów praw autorskich, 
pieniądze są wpłacane na fundusz 
ustanowiony w tym celu i zarządzany 
przez państwo członkowskie, w którym 
pieniądze te zostały pobrane. Fundusz 
odpowiada następnie za wszystkie 
roszczenia ze strony odnalezionych 
podmiotów praw autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie organizacjom zbiorowego zarządzania na zatrzymanie pieniędzy będzie stanowiło 
dla organizacji zachętę, by nie podejmować prawdziwie starannych poszukiwań faktycznych 
podmiotów praw autorskich. Fundusz zarządzany przez dane państwo członkowskie może 
również przyczyniać się do promowania różnorodności kulturowej. Ponadto sugerowane pięć 
lat to długi okres – mało prawdopodobne jest, aby zaginiony podmiot praw autorskich został 
odnaleziony po upływie trzeciego lub czwartego roku. (Zgodne z projektem opinii komisji 
CULT oraz komisji IMCO).

Poprawka 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

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, 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 



PE510.534v02-00 68/103 AM\936984PL.doc

PL

dochodzenia tych kwot od organizacji 
zbiorowego zarządzania.

dochodzenia tych kwot od organizacji 
zbiorowego zarządzania.

Or. en

Poprawka 113
Britta Thomsen

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, 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.

Or. en

Poprawka 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 

3. Do celów ust. 2 organizacja zbiorowego 
zarządzania wprowadza skuteczne środki 
służące zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu 
podmiotów praw autorskich, jednocześnie 
zapewniając odpowiednie zabezpieczenia
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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.

zapobiegające oszustwom. Środki te
obejmują weryfikację ewidencji członków 
oraz udostępnienie – regularnie i 
przynajmniej raz w roku – 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.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje zbiorowego zarządzania mogą bez końca odkładać udostępnianie listy utworów, 
jeżeli termin nie zostanie sprecyzowany. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT oraz 
komisji IMCO).

Poprawka 115
Britta Thomsen

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 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. Jeżeli ze 
względu na zakres działalności 
organizacji zbiorowego zarządzania utwór 
lub inny przedmiot praw autorskich nie 
może zostać określony – kategorii 
utworów lub innych reprezentowanych 
przedmiotów praw autorskich, praw, 
którymi zarządza, jak również terytoriów, 
których to dotyczy.
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Or. en

Poprawka 116
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Warunki udzielenia licencji obejmują 
obiektywne kryteria, w szczególności w 
odniesieniu do stawek wynagrodzeń 
autorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Oryginalne brzmienie ogranicza wolność do nieproporcjonalnego zawierania umów.

Poprawka 117
Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 118
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi
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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 oraz prawa do godziwego 
wynagrodzenia odzwierciedlają wartość 
ekonomiczną praw będących przedmiotem 
negocjacji oraz korzyść ekonomiczną, jaką 
użytkownicy czerpią ze zbiorowego 
zarządzania prawami.

Or. en

Uzasadnienie

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Poprawka 119
Jürgen Creutzmann

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 uwzględniają wartość 
ekonomiczną praw będących przedmiotem 
negocjacji oraz usług świadczonych przez 
organizację zbiorowego zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy wartość ekonomiczna prawa może być zawsze określona z góry i czy nie 
powoduje to wątpliwości prawnych, ponieważ strony mogłyby podważyć umowę ze względu 
na odmienne opinie co do wartości ekonomicznej.
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Poprawka 120
Eija-Riitta Korhola

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 wartość 
ekonomiczną praw będących przedmiotem 
negocjacji za podstawę dokonywanego 
przez siebie określenia wysokości tych 
kwot.

Or. en

Poprawka 121
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Użytkownicy powinni składać 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
sprawozdania dotyczące wykorzystywania 
utworów i innych przedmiotów praw
autorskich w ustalonej formie oraz w 
terminowy i dokładny sposób, aby 
umożliwić organizacjom zbiorowego 
zarządzania ustalenie stosowanych opłat 
oraz dokonanie podziału kwot należnych 
podmiotom praw autorskich w sposób 
dokładny i zgodny ze zobowiązaniami 
nałożonymi przez niniejszą dyrektywę. W 
przypadku gdy użytkownicy nie złożą 
sprawozdania organizacjom zbiorowego 
zarządzania w sposób umożliwiający 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
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dokonanie terminowego i dokładnego 
podziału kwot między poszczególne 
podmioty praw autorskich, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
organizacje zbiorowego zarządzania były 
zwolnione z obowiązków wynikających z 
niniejszej dyrektywy dotyczących podziału 
wynagrodzeń autorskich między 
poszczególne podmioty praw autorskich, a 
organizacje zbiorowego zarządzania mogą 
nałożyć na użytkowników dodatkowe 
opłaty na pokrycie dodatkowych kosztów 
administracyjnych poniesionych w 
związku z brakującymi lub 
niekompletnymi sprawozdaniami 
dotyczącymi korzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused
by lack of cooperation. Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.

Poprawka 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zapewnić terminowe, 
sprawiedliwe i przejrzyste dokonywanie 
podziału praw, organizacje zbiorowego 
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zarządzania wymagają od użytkowników 
przedłożenia analitycznego zestawienia 
wykorzystanych utworów, zgodnego ze 
standardowymi sprawozdaniami 
dostarczanymi przez organizacje 
zbiorowego zarządzania lub stosowanymi 
w branży, najpóźniej 6 miesięcy od 
wykorzystania utworu muzycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdania użytkowników w środowisku cyfrowym oraz poza nim są konieczne do tego, by 
określić wykorzystanie utworów chronionych. Bez niniejszego przepisu dokonywanie podziału 
praw autorskich oraz praw pokrewnych byłoby nadal utrudnione ze względu na brak danych 
niezbędnych do zapewnienia proporcjonalnego i analitycznego podziału skutecznego 
wykorzystania utworów. Przekazywane dane są często niekompletne i niedokładne. Wzrost 
liczby urządzeń oraz rozpowszechnianie utworów objętych prawami autorskimi wymaga 
możliwości terminowego otrzymywania przez organizacje zbiorowego zarządzania od 
użytkowników dokładnych danych dotyczących wykorzystania przez nich utworów 
muzycznych.

Poprawka 123
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku istnienia ogólnie 
stosowanej lub ustalonej przez sąd stawki 
wynagrodzeń autorskich użytkownicy 
powinni w sposób terminowy dokonywać 
opłat licencyjnych i wynagrodzeń na rzecz 
organizacji zbiorowego zarządzania. W 
przypadku niedokonania przez 
użytkowników opłat licencyjnych lub 
niedokonania zapłaty wynagrodzenia w 
terminie państwa członkowskie 
dopilnowują, aby organizacje zbiorowego 
zarządzania mogły naliczać użytkownikom 
dodatkowe opłaty na pokrycie kosztów 
administracyjnych spowodowanych 
niedokonaniem w sposób dobrowolny 
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opłat licencyjnych lub niedokonaniem 
zapłaty wynagrodzeń.

Or. en

Poprawka 124
Amelia Andersdotter

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, 
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 
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jedną wspólną fakturę w odniesieniu do 
praw do utworów, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura współpracy przy wystawianiu faktur ułatwi stosowanie uproszczonych faktur oraz 
dokonywanie płatności przez użytkowników, a także złagodzi problemy wysokich kosztów 
transakcji oraz wielokrotnego wystawiania faktur. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka 125
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Informacje przekazywane organizacjom 

zbiorowego zarządzania
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
organizacje zbiorowego zarządzania miały 
prawo żądać od użytkowników 
przekazania wszelkich informacji i 
dokumentów koniecznych do ustalenia 
charakteru i zakresu wykorzystania 
utworów oraz innych przedmiotów praw 
autorskich, które reprezentują, a także 
kwot wynagrodzeń autorskich. W razie 
potrzeby informacje te powinny być 
przekazywane w formie elektronicznej, 
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umożliwiającej przetwarzanie ich przez 
organizację zbiorowego zarządzania.

Or. en

Poprawka 126
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Organizacje zbiorowego zarządzania 
udzielają odpowiedzi na zgłoszenia od 
osób ubiegających się o licencję na usługi 
internetowe w rozsądnym terminie i 
oferują licencję w terminie 6 miesięcy od 
otrzymania wniosku o licencję wraz z 
odnośnymi informacjami. Jeżeli 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
stosuje się do tych terminów, osoba 
ubiegająca się o licencję jest uprawniona 
do skorzystania z procedury rozstrzygania 
sporów zgodnie z art. 35, 36 i 37.

Or. en

Uzasadnienie

Wniesienie poprawki zaproponowanej przez sprawozdawcę. Nie można jednak ustalić 
ścisłych terminów, ponieważ umowy o udzielenie licencji mogą znacznie różnić się stopniem 
złożoności, zależnie np. od rodzaju i liczby praw, do których się odnoszą.

Poprawka 127
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15b
Standardy wystawiania faktur

1. Organizacje zbiorowego zarządzania 
oraz operatorzy komercyjni, zdefiniowani 
w art. 3 lit. aa), wystawiają użytkownikom 
fakturę drogą elektroniczną, gdy tylko jest 
to możliwe. Organizacje zbiorowego 
zarządzania i operatorzy komercyjni 
oferują możliwość stosowania co najmniej 
jednego formatu, który uwzględnia 
dobrowolne standardy lub praktyki 
branżowe opracowane na szczeblu 
międzynarodowym lub unijnym.
2. Organizacje zbiorowego zarządzania i 
operatorzy komercyjni wystawiają 
dostawcom internetowych usług 
muzycznych poprawne faktury 
niezwłocznie po faktycznym 
wykorzystaniu utworów.
3. Organizacje zbiorowego zarządzania i 
operatorzy komercyjni posiadają 
odpowiednie procedury umożliwiające 
użytkownikowi zgłaszanie zastrzeżeń 
odnośnie do poprawności faktur, w tym 
również w przypadkach, gdy użytkownik 
otrzymuje od co najmniej jednej 
organizacji zbiorowego zarządzania lub 
operatora komercyjnego wielokrotnie 
faktury za wykorzystanie tych samych 
praw do tych samych utworów.

Or. en

Uzasadnienie

Poddane standaryzacji i skuteczne wystawianie faktur przyczyni się do niższych kosztów 
transakcji. Wszyscy użytkownicy muszą mieć możliwość zakwestionowania poprawności 
faktur. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 128
Lena Kolarska-Bobińska
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15b
Odmowa udzielenia licencji:

1. Organizacja zbiorowego zarządzania 
nie odmawia udzielenia licencji na 
wykorzystanie utworów lub innych 
przedmiotów praw autorskich w zakresie 
repertuaru, jaki reprezentuje, bez 
ważnych i uzasadnionych przyczyn. W 
szczególności organizacje zbiorowego 
zarządzania nie odmawiają udzielenia 
licencji, w tym licencji wieloterytorialnej, 
z przyczyn związanych z rentownością 
takiej licencji.
2. Odmawiając udzielenia licencji, 
organizacja zbiorowego zarządzania 
informuje o przyczynach odmowy 
reprezentowane przez siebie podmioty 
praw autorskich, inne organizacje 
zbiorowego zarządzania, w imieniu 
których zarządza prawami w ramach 
umowy o reprezentacji, oraz użytkownika.

Or. en

Poprawka 129
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – 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 w stosownych 
przypadkach, bardziej regularnie, za 
pośrednictwem indywidualnych kont 
internetowych, udostępniała każdemu 
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podmiotowi praw autorskich, który
bezpośrednio reprezentuje, następujące 
informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Indywidualne konta internetowe stanowią połączenie zwiększonej opłacalności oraz 
większego zasobu informacji dotyczących poszczególnych członków. Są one już stosowane 
przez wiele najlepiej działających organizacji zbiorowego zarządzania. (Zgodne z projektem 
opinii komisji IMCO).

Poprawka 130
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
operatorzy komercyjni, zdefiniowani w 
art. 3 lit. aa), przynajmniej raz w roku 
drogą elektroniczną udostępniali każdemu 
podmiotowi praw autorskich, którego 
prawami zarządzają, informacje podane w 
ust. 1 lit. a), b), c), d) i g) niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy komercyjni jako zarządzający prawami poszczególnych podmiotów praw 
autorskich powinni podlegać minimalnym zasadom przejrzystości. (Zgodne z projektem opinii 
komisji CULT).

Poprawka 131
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kwoty należne podmiotowi praw 
autorskich w podziale na kategorie 
zarządzanych praw i pola eksploatacji, 
wypłacone w danym okresie podmiotowi 
praw autorskich przez organizację 
zbiorowego zarządzania;

c) kwoty należne podmiotowi praw 
autorskich w podziale na kategorie 
zarządzanych praw, pola eksploatacji 
i utwory, wypłacone w danym okresie 
podmiotowi praw autorskich przez 
organizację zbiorowego zarządzania;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawienie informacji przekazywanych podmiotom praw autorskich. (Zgodne z projektem 
opinii komisji CULT).

Poprawka 132
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwoty należne podmiotom praw 
autorskich w podziale na kategorie 
zarządzanych praw i pola eksploatacji, 
wypłacone przez organizację zbiorowego 
zarządzania z tytułu udzielenia licencji 
dotyczących praw, którymi zarządza na 
podstawie umowy o reprezentacji;

a) kwoty należne podmiotom praw 
autorskich w podziale na kategorie 
zarządzanych praw, pola eksploatacji 
i utwory, wypłacone przez organizację 
zbiorowego zarządzania z tytułu udzielenia 
licencji dotyczących praw, którymi 
zarządza na podstawie umowy o 
reprezentacji;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawienie informacji przekazywanych przez pośredników, a ostatecznie – podmiotom praw 
autorskich. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 133
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – tytuł

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

Poprawka 134
Amelia Andersdotter

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

Podstawowe informacje na temat stawek wynagrodzeń autorskich, umów o udzielenie licencji, 
repertuaru oraz umów o reprezentacji są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i 
przejrzystości rynku dóbr sektora kreatywnego. Nie należy ograniczać udzielania informacji 
do udzielania informacji na żądanie. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 135
Jürgen Creutzmann
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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:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Or. en

Poprawka 136
Amelia Andersdotter

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) listę swoich członków, repertuar oraz 
określone prawa, którymi zarządza w ich 
imieniu, jak również państwa 
członkowskie, których to dotyczy, 
zachowując poufność danych osobowych 
oraz informacji szczególnie chronionych 
dotyczących podmiotów praw autorskich

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększa obowiązek przejrzystości, jednocześnie gwarantując konieczność ochrony danych 
osobowych. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 137
Britta Thomsen
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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) utwory lub inne przedmioty praw 
autorskich, które reprezentuje w sposób 
bezpośredni lub na mocy umów o 
reprezentacji, oraz terytoria, których to 
dotyczy; lub jeżeli ze względu na zakres 
działalności organizacji zbiorowego 
zarządzania utwór lub inny przedmiot 
praw autorskich nie może zostać 
określony – kategorie utworów lub innych 
reprezentowanych przedmiotów praw 
autorskich, prawa, którymi zarządza, jak
również terytoria, których to dotyczy.

Or. en

Poprawka 138
Britta Thomsen

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 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; jeżeli ze względu na zakres 
działalności organizacji zbiorowego 
zarządzania utwór lub inny przedmiot 
praw autorskich nie może zostać 
określony – kategorie utworów lub innych 
reprezentowanych przedmiotów praw 
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autorskich, prawa, którymi zarządza, jak 
również terytoria, których to dotyczy.

Or. en

Poprawka 139
Amelia Andersdotter

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 zawartymi w dyrektywie 
2012/28/WE 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 niebędące członkami organizacji zbiorowego zarządzania powinny 
mieć możliwość sprawdzenia, czy ich utwory są wykazane jako niezidentyfikowane. Ponadto 
informacja taka jest cenna dla użytkowników i odbiorców końcowych. Dyrektywa w sprawie 
utworów osieroconych zawiera przepisy dotyczące postępowania w sytuacji, gdy odnalezienie 
podmiotów praw autorskich nie jest możliwe. Aby zapewnić skoordynowaną politykę w 
zakresie praw autorskich, należy odwoływać się do wspomnianej dyrektywy.

Poprawka 140
Rolandas Paksas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby użytkownicy przekazywali 
organizacjom zbiorowego zarządzania w 
ramach bezpłatnych zgłoszeń drogą 
elektroniczną, celem skutecznego 
administrowania prawami, pełnych i 
dokładnych informacji koniecznych do
zidentyfikowania wykorzystania utworu 
lub innego przedmiotu praw autorskich 
oraz właściwego podmiotu praw 
autorskich.

Or. en

Poprawka 141
Jürgen Creutzmann

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:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Or. en

Poprawka 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 

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

podawała do wiadomości publicznej 
następujące informacje, najlepiej za 
pośrednictwem ogólnie dostępnych 
wyszukiwarek:

Or. en

Uzasadnienie

Należy promować interoperacyjność sieci elektronicznych. (Zgodne z projektem opinii komisji 
CULT).

Poprawka 143
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość cen i warunków stanowi fundament skutecznego ustalania cen oraz negocjacji 
na rynku udzielania licencji. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 144
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en



PE510.534v02-00 88/103 AM\936984PL.doc

PL

Uzasadnienie

Dostępna informacja o repertuarze ma zasadnicze znaczenie dla podmiotów praw autorskich, 
użytkowników oraz konsumentów. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 145
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organizacje zbiorowego zarządzania 
dopilnowują, by zgodnie z ust. 1 lit. ab) 
informacje na temat repertuaru były 
precyzyjne i regularnie aktualizowane. 
W tym względzie dopilnowują one 
w szczególności, by informacje na temat 
utworów, których okres ochrony niedługo 
minie, były precyzyjne i regularnie 
aktualizowane oraz podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dokładne informacje na temat tego, kiedy poszczególne utwory przejdą do domeny publicznej, 
stanowią dla ogółu społeczeństwa ważną wiedzę. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 146
Amelia Andersdotter

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 

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

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł powinien być spójny z poprawkami art. 2.

Poprawka 147
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W zakresie niniejszego tytułu 
kategorie praw do utworów muzycznych 
na internetowym polu eksploatacji nie 
dopuszczają rozróżnienia prawa do 
(mechanicznego) zwielokrotniania i 
prawa do publicznego udostępniania 
(wykonywania).

Or. en

Uzasadnienie

Rozdzielenie licencji na oddzielne prawa do mechanicznego zwielokrotniania i prawa do 
wykonywania nie jest zbyt sensowne w środowisku internetowym. Fragmentaryzacja praw 
tego typu stanowi przyczynę nadmiernych kosztów dla użytkowników i powoduje zwiększenie 
kosztów transakcji. Naprawienie tej sytuacji jest istotne z perspektywy konkurencyjności 
europejskiego jednolitego rynku cyfrowego, ponieważ tego typu rozróżnienia nie obciążają 
niektórych innych głównych rynków światowych.

Poprawka 148
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera e a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) możliwość zaoferowania zarówno 
praw do (mechanicznego) 
zwielokrotniania, jak i praw do 
udostępniania (wykonywania) utworów 
muzycznych, których dotyczy wniosek o 
udzielenie licencji, w drodze licencji 
wieloterytorialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdzielenie licencji na oddzielne prawa do mechanicznego zwielokrotniania i prawa do 
wykonywania nie jest zbyt sensowne w środowisku internetowym. Taka fragmentaryzacja 
stanowi przyczynę nadmiernych kosztów dla użytkowników i powoduje zwiększenie kosztów 
transakcji.

Poprawka 149
Amelia Andersdotter

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 konieczności – szczególnie 
chronionych informacji handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje zbiorowego zarządzania nie powinny dysponować nieograniczoną władzą w 
zakresie „dalszego wykorzystywania” informacji, co stanowi ważne i podstawowe prawo 
człowieka.
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Poprawka 150
Amelia Andersdotter

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 oraz 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 i
organizacje zbiorowego zarządzania oraz 
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

Użytkownicy w przypadku typowych dostawców internetowych usług muzycznych mają 
uzasadniony interes w tym, aby informacje przekazywane przez organizacje zbiorowego 
zarządzania były dokładne. Powinni zatem być włączeni do grup uprawnionych do zgłaszania 
zastrzeżeń.

Poprawka 151
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizacje zbiorowego zarządzania 
monitorują wykorzystanie praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji, które w całości lub 
części reprezentują, przez dostawców 
internetowych usług muzycznych, którym 
udzieliły licencji wieloterytorialnych 
dotyczących tych praw.

1. Organizacje zbiorowego zarządzania 
uzgadniają z dostawcą internetowych 
usług muzycznych kwestię przekazywania 
informacji dotyczących wykorzystania
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji, które w 
całości lub części reprezentują, przez 
dostawców internetowych usług 
muzycznych, którym udzieliły licencji 
wieloterytorialnych dotyczących tych 
praw.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „monitorują" może być interpretowane jako monitorowanie techniczne, co nie będzie 
odpowiadało niektórym usługom internetowym.

Poprawka 152
Amelia Andersdotter

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 

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 
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przy użyciu zamkniętego formatu, jeżeli 
dopuszczają dokonywanie zgłoszeń przy 
użyciu branżowego standardu 
elektronicznej wymiany danych.

przy użyciu zamkniętego formatu, jeżeli 
dopuszczają dokonywanie zgłoszeń przy 
użyciu branżowego standardu 
elektronicznej wymiany danych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami motywów 18 i 27 oraz art. 15a. (Zgodne z projektem opinii komisji 
IMCO).

Poprawka 153
Amelia Andersdotter

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

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

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami motywów 18 i 27 oraz art. 15a. (Zgodne z projektem opinii komisji 
IMCO).

Poprawka 154
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organizacje zbiorowego zarządzania 5. Organizacje zbiorowego zarządzania 
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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.

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

Uzasadnienie

Należy objąć wszystkie odnośne podmioty stosujące wystawianie podwójnych faktur.

Poprawka 155
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja, z myślą o wdrożeniu 
art. 101 ust. 3 TFUE, ocenia potrzebę 
zasad uwzględniających specyfikę branży, 
obejmujących umowy o reprezentacji i 
prawa na internetowym polu eksploatacji, 
wymianę informacji, a także inne formy 
współpracy między organizacjami 
zbiorowego zarządzania w celu udzielania 
wieloterytorialnych i wielorepertuarowych 
licencji oraz zarządzania nimi lub w celu 
ustanowienia jednolitych lub wspólnie 
uzgodnionych stawek wynagrodzeń 
autorskich oraz warunków takich licencji, 
i przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
tej sprawie. 

Or. en
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Uzasadnienie

Należy promować współpracę organizacji zbiorowego zarządzania, przy czym wymaga to 
pewności prawnej co do stosowanych reguł konkurencji. Ryzyko postępowania 
wyjaśniającego dotyczącego praktyk ograniczających konkurencję wygląda na znaczne i 
kwestia ta wymaga doprecyzowania.

Poprawka 156
Amelia Andersdotter

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, powiększonych o rozsądną 
marżę zysku, opłacalną dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacji konkurencji, w przypadku organizacji zbiorowego zarządzania różnej wielkości, 
różnych repertuarów i różnych stałych kosztów przypadających na członka, należy zachować 
szczególną ostrożność w kwestii marży od transakcji pomiędzy organizacjami.

Poprawka 157
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest identyczna jak poprawka 25 sprawozdawcy i polega na zmianie 
miejsca poprawki przy zachowaniu pierwotnego art. 29 ust. 3. proponowanego przez 
Komisję. Przywołany artykuł oraz niniejsza poprawka podkreślają, że repertuar małych i 
średnich organizacji zbiorowego zarządzania powinien być wystarczająco chroniony celem 
pełnego przyczyniania się do rozwoju i promowania różnorodności kulturowej w Europie i 
być traktowany na równi w przypadku udzielania licencji na transgraniczne internetowe 
usługi muzyczne w Europie.

Poprawka 158
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
Odstępstwo w odniesieniu do praw do 
utworów muzycznych na internetowym 
polu eksploatacji w przypadku programów 
radiowych i telewizyjnych
Wymogi określone w przepisach 
niniejszego tytułu nie mają zastosowania 
do organizacji zbiorowego zarządzania, 
które udzielają – na zasadzie dobrowolnej 
konsolidacji wymaganych praw, w zgodzie 
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono do art. 2 (Zakres).

Poprawka 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1

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 

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 
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emisji jego programu radiowego lub 
telewizyjnego.

pierwotnej emisji jego programu 
radiowego lub telewizyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania jasności i zgodności z motywem 35 wyjątek dotyczący nadawcy powinien 
obejmować zapowiedzi. (Zgodne z projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka 160
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury rozstrzygania sporów dostępne 
użytkownikom

Procedury rozstrzygania sporów z 
użytkownikami

Or. en

Poprawka 161
Amelia Andersdotter

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 niezależny i 
bezstronny organ rozstrzygania sporów.

Or. en
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Uzasadnienie

Częstą przyczyną sporów jest sposób obliczania stawek wynagrodzeń autorskich, co sprawia, 
że warto wprost wyrazić, że procedura rozstrzygania sporów dotyczy również obliczenia. 
Prawo do przekazania sporu do rozstrzygnięcia przez sąd zostało ujęte w ust. 2 i nie ma 
potrzeby powtarzania tej informacji w tym miejscu.

Poprawka 162
Eija-Riitta Korhola

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 lub odmowy 
przestrzegania jej warunków mogły być 
przekazywane do rozstrzygnięcia przez sąd 
lub, w stosownych przypadkach, przez 
niezależny i bezstronny organ 
rozstrzygania sporów. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby organy 
rozstrzygania sporów specjalizowały się w 
sprawach własności intelektualnej, a ich 
orzeczenia były wydawane na podstawie 
kryteriów zawartych w art. 15 ust. 2.

Or. en

Poprawka 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić równe szanse mniejszym podmiotom zainteresowanym wniesieniem sprawy o 
rozstrzygnięcie sporu, koszty administracyjne muszą być rozsądne. (Zgodne z projektem opinii 
komisji IMCO).

Poprawka 164
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadku wnoszenia sprawy o 
rozstrzygnięcie sporu na mocy niniejszego 
artykułu użytkownicy podczas trwania 
postępowania mieli obowiązek 
dokonywania na rzecz organizacji 
zbiorowego zarządzania opłat w 
wysokości:
a) wcześniejszych stawek wynagrodzeń 
autorskich ustalonych za dane 
wykorzystanie, jeżeli takie stawki istnieją.
b) okresowej, niekrzywdzącej miesięcznej 
opłaty ustalonej przez organ rozstrzygania 
sporów, jeżeli nie istnieją wcześniejsze 
stawki wynagrodzeń autorskich za dane 
wykorzystanie.

Or. en

Poprawka 165
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby – odpowiednio – organizacje 
zbiorowego zarządzania lub użytkownicy 
pokryli różnicę między dokonanymi 
płatnościami a nową stawką wynagrodzeń 
autorskich ustaloną przez właściwy organ 
w terminie nie późniejszym niż 30 dni od 
wydania przez ten organ orzeczenia.

Or. en

Poprawka 166
Amelia Andersdotter

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

Uzasadnienie

Spory między organizacjami zbiorowego zarządzania dotyczące możliwości przetwarzania 
oraz przejrzystości repertuaru powinny podlegać procedurze rozstrzygania sporów. (Zgodne z 
projektem opinii komisji IMCO).

Poprawka 167
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość nakładania przez swoje 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy miały uprawnienia do 
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odnośne właściwe organy stosownych 
sankcji i środków administracyjnych w 
przypadku nieprzestrzegania przepisów 
prawa krajowego przyjętych w celu 
wykonania niniejszej dyrektywy oraz 
zapewniają stosowanie tych sankcji i 
środków. Te sankcje i środki muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

nakładania stosownych sankcji na 
organizacje zbiorowego zarządzania i do 
podejmowania właściwych środków w 
przypadku nieprzestrzegania przepisów 
prawa krajowego przyjętych w celu 
wykonania niniejszej dyrektywy. Te
sankcje i środki muszą być skuteczne i 
proporcjonalne.

Or. en

Poprawka 168
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość nakładania przez swoje 
odnośne właściwe organy stosownych 
sankcji i środków administracyjnych w 
przypadku nieprzestrzegania przepisów 
prawa krajowego przyjętych w celu 
wykonania niniejszej dyrektywy oraz 
zapewniają stosowanie tych sankcji i 
środków. Te sankcje i środki muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

1. Państwa członkowskie wyznaczają lub 
powołują właściwe organy sprawujące 
nieustanną kontrolę nad organizacjami 
zbiorowego zarządzania z siedzibą na ich 
terytorium. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby odnośne właściwe 
organy nakładały stosowne sankcje i 
środki administracyjne w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów prawa 
krajowego przyjętych w celu wykonania 
niniejszej dyrektywy oraz zapewniają 
stosowanie tych sankcji i środków. Te 
sankcje i środki muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli nie powołano wcześniej właściwych organów, państwa członkowskie powołują takie 
organy. Silniejszy język nakazowy. (Zgodne z projektem opinii komisji CULT).

Poprawka 169
Amelia Andersdotter
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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

Artykuł powinien być spójny z poprawkami art. 2.


