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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski przemysł kreatywny posiada duży potencjał w odniesieniu do tworzenia miejsc 
pracy i wzrostu. Nasza różnorodność kulturowa oferuje również unikalną przewagę i 
możliwości na arenie światowej. Niniejsza dyrektywa powinna zatem wspierać witalność 
naszego przemysłu kreatywnego, jednocześnie umożliwiając organizacjom zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi wspieranie repertuarów lokalnych i niszowych na 
solidarnych zasadach. Sprawozdawca komisji ITRE wyraża zasadniczo zadowolenie z 
ogólnego profilu wniosku, który udostępni europejskim organizacjom zbiorowego 
zarządzania, użytkownikom, beneficjentom i artystom całkowicie nowe narzędzie, dzięki 
któremu internetowa branża muzyczna w Europie będzie mogła lepiej funkcjonować. 
Szczególnie ważna jest pierwsza część dyrektywy obejmująca kwestię przejrzystości i 
dobrego zarządzania: niektóre ze środków zaproponowanych w opinii mają na celu poprawę 
skuteczności i funkcjonalności tego nowego systemu. Sprawozdawca komisji ITRE pragnie 
również zapewnić, że przepisy wprowadzone na mocy wniosku nie dyskryminują 
europejskich organizacji zbiorowego zarządzania (w tym dostawców internetowych usług i 
agentów) w porównaniu z organizacjami spoza UE. 

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
obowiązujących w państwach 
członkowskich ustaleń dotyczących 
rozbudowanego lub obowiązkowego 
zbiorowego udzielania licencji, 
ustawowych domniemanych reprezentacji 
lub przeniesień lub połączenia tych 
elementów.

Or. en
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Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.)

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy tytułu I, art. 13, 14, 15, 17 i 18 w 
tytule II i tytułu IV z wyjątkiem art. 36 i 
40 stosuje się również do organizacji 
zbiorowego zarządzania z siedzibą poza 
terytorium Unii w odniesieniu do ich 
działalności prowadzonej w Unii.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy tytułu I, art. 10, 11 ust. 1, art.12, 
15, 16, 18, 19 i 20 w tytule II, tytułu III 
oraz art. 34, 35, 37 i 38 w tytule IV stosuje 
się również do niezależnych podmiotów 
świadczących usługi zarządzania prawami 
autorskimi, które mają siedzibę na 
terytorium Unii lub poza nim, działają na 
rzecz podmiotów praw autorskich w 
charakterze ich przedstawicieli i prowadzą 
działalność w Unii na zasadach 
handlowych.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ingeruje w żadne 
uzgodnienia dotyczące rozbudowanego 
lub obowiązkowego zbiorowego udzielania 
licencji na szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
odstępstwa od europejskich przepisów 
dotyczących ochrony osób fizycznych w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych.

Or. en
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) „organizacja zbiorowego zarządzania” 
oznacza każdą organizację, która jest 
upoważniona z mocy prawa lub w drodze 
cesji, licencji lub innego uzgodnienia 
umownego do zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi w 
imieniu więcej niż jednego podmiotu praw 
autorskich, z myślą o zbiorowej korzyści 
tych podmiotów praw autorskich, co 
stanowi jej jedyną lub jedną z głównych 
działalności, i która:
(i) jest własnością jej członków lub jest 
przez nich kontrolowana, lub
(ii) ma formę organizacji o charakterze 
niezarobkowym;

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „licencja wieloterytorialna” oznacza 
licencję, która obejmuje terytorium więcej 
niż jednego państwa członkowskiego;

k) „licencja wieloterytorialna” na 
internetowe usługi muzyczne oznacza 
licencję, która obejmuje terytorium więcej 
niż jednego państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
regularnie i z należytą starannością 
dokonywała podziału i wypłaty kwot
należnych podmiotom praw autorskich, 
które reprezentuje. Organizacja 
zbiorowego zarządzania dokonuje podziału 
i wypłaty wynagrodzeń autorskich bez 
zbędnej zwłoki, lecz 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 
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autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

dokonuje podziału i wypłaty wynagrodzeń 
autorskich w sposób dokładny, 
zapewniając równe traktowanie wszystkich 
kategorii podmiotów praw autorskich.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 12
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 nie są nadmierne w stosunku do 
wartości świadczonych usług i powinny 
być racjonalne w stosunku do wartości 
ekonomicznej świadczonych usług.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organizacja zbiorowego zarządzania, 
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która udziela licencji, nie jest 
zobowiązana, przy udzielaniu licencji na 
usługi innego rodzaju, opierać się na 
warunkach udzielania licencji 
uzgodnionych z dostawcą usług, jeżeli taki 
dostawca usług świadczy nowy rodzaj 
usług, które są powszechnie dostępne 
krócej niż trzy lata.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Użytkownicy przekazują organizacjom 
zbiorowego zarządzania, w przyjętym lub 
uzgodnionym formacie i terminie, 
informacje niezbędne do umożliwienia 
dokładnej analizy wykorzystania ich 
repertuarów.

Or. en

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Organizacjom zbiorowego zarządzania 
zezwala się na włączenie do swych licencji 
prawa do kontroli, z zastrzeżeniem 
rozsądnych warunków, w celu weryfikacji 
zgodności z warunkami licencji i 
oświadczeniem dotyczącym 
kwalifikującego wynagrodzenia. 

Or. en
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Poprawka 16
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 w 
terminie maksymalnie 14 dni i oferują 
licencję w terminie 60 dni od otrzymania 
wniosku o licencję wraz z odnośnymi 
informacjami. W przypadku gdy 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
zastosuje się do tych terminów, osoba 
zwracająca się z wnioskiem o licencję ma 
prawo do skorzystania z procedury 
rozstrzygania sporów zgodnie z art. 35, 36 
i 37 oraz do uzyskania zwrotu 
uzasadnionych kosztów sądowych 
poniesionych w wyniku takiego 
rozstrzygania sporów od organizacji 
zbiorowego zarządzania. Takie procedury 
rozstrzygania sporów stosuje się jedynie 
pomiędzy daną osobą i daną organizacją 
zbiorowego zarządzania i mają one 
zastosowanie do usług internetowych.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 18
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

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie wspierają na 
takich samych warunkach w stosownych 
przypadkach współpracę między 
organizacjami zbiorowego zarządzania w 
zakresie zarządzania prawami, 
administrowania nimi i ich 
licencjonowania.

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 24
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.

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.)

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wnioskująca organizacja zbiorowego 
zarządzania udostępnia organizacji 
zbiorowego zarządzania, do której 
zwróciła się z takim wnioskiem, 
informacje na temat własnego repertuaru 
muzycznego niezbędne do celów 
udzielania licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji. Jeżeli informacje te są 
niewystarczające lub są udostępniane w 
takiej formie, że organizacja zbiorowego 
zarządzania, do której zwrócono się z 
takim wnioskiem, nie jest w stanie spełnić
wymogów określonych w przepisach 
niniejszego tytułu, organizacja ta jest 

3. Organizacja zbiorowego zarządzania, do 
której zwrócono się z wnioskiem, udziela 
licencji na repertuar wnioskującej 
organizacji zarządzania zbiorowego, w 
odniesieniu do jej stosunków z 
użytkownikami, na takich samych 
warunkach jak w odniesieniu do swojego 
własnego repertuaru i nie wyłącza 
repertuaru wnioskującej organizacji z 
licencjonowanego repertuaru bez zgody 
wnioskującej organizacji.
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uprawniona do nałożenia opłaty z tytułu 
rozsądnych kosztów poniesionych celem 
spełnienia tych wymogów lub do 
wyłączenia z zakresu licencji tych 
utworów, w przypadku których informacje 
są niewystarczające lub nie mogą zostać 
wykorzystane.

Or. en

Poprawka 26
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 dopilnowują, by 
ich odnośne właściwe organy nakładały 
stosowne sankcje i środki administracyjne, 
lub ewentualnie wyznaczały do tego 
odpowiednie organy, 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


