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WPROWADZENIE

A) Cele sprawozdawcy

Wniosek dotyczący dyrektywy sprawie zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów 
muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji podzielono na 
dwie części.

W pierwszej części (tytuł 1, 2 i 4) określono wymogi niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi przez organizacje 
zbiorowego zarządzania. Druga część (tytuł 3 oraz art. 36 i 40 w tytule 4) ma na celu 
ułatwienie przyznawania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw autorskich do 
utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji. 

Sprawozdawca omówił 3 cele. Po pierwsze, odniósł się do lepszej ochrony interesów artystów 
i do zachowania różnorodności kulturowej w Unii Europejskiej. Po drugie, skupił się na 
optymalizacji stosunków między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami 
komercyjnymi w interesie konsumentów. Oba cele wchodzą w zakres pierwszej części 
dyrektywy. Po trzecie, skoncentrował się na wzmocnieniu jednolitego rynku cyfrowego 
dzięki uproszczeniu procedur i zmniejszeniu kosztów wydawania licencji, tak aby wspierać 
powstawanie nowych usług internetowych dotyczących utworów muzycznych na więcej niż 
jednym terytorium. 
Przed przystąpieniem do opracowywania niniejszego dokumentu roboczego sprawozdawca 
odbył szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami, które będą kontynuowane 
w kolejnych miesiącach. Sprawozdawca starał się, by uzasadnione obawy wszystkich 
zainteresowanych stron zostały należycie uwzględnione, lecz – zgodnie z tym, co opisano 
poniżej – nie zawsze mógł bez problemów pogodzić cel pierwszy z trzecim, przez co 
konieczne będzie wyeliminowanie rozbieżności podczas wdrażania przyjętych założeń.

B) Rozbieżności między praktykami stosowanymi w poszczególnych państwach 
członkowskich i sektorach: rzeczywisty problem, który należy wziąć pod uwagę

Organizacje zbiorowego zarządzania to podmioty, które są tradycyjnie tworzone i 
organizowane w poszczególnych państwach. Przedmiotowa dyrektywa jest pierwszym aktem 
prawnym Unii Europejskiej, który ma na celu zbliżenie wymogów niezbędnych do 
zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania. W państwach członkowskich stosuje się bowiem 
wiele systemów i praktyk. 

Aby uwzględnić tę sytuację, należy się upewnić, czy wymogi wprowadzone na mocy 
przedmiotowego aktu są zgodne z zasadą pomocniczości i nie utrudniają państwom 
członkowskim stosowania ani przyjmowania zasad wprowadzających ostrzejsze wymagania 
co do dobrego zarządzania i przejrzystości w odniesieniu do organizacji zbiorowego 
zarządzania. Innymi słowy – dyrektywa powinna zapewniać minimalny poziom harmonizacji. 
Co więcej, nie może ona negatywnie wpływać na utrwalone praktyki krajowe, np. na 
funkcjonowanie systemów rozszerzonych licencji zbiorowych.

W związku z tym pierwsza część dyrektywy stosuje się do organizacji zbiorowego 



DT\922357PL.doc 3/7 PE502.061v01-00

PL

zarządzania z każdego sektora. Należy się wobec tego upewnić, czy przedstawione wymogi 
są adekwatne zarówno w stosunku do sektora muzycznego, jak i do reprografii, sektora 
audiowizualnego itp.

Sprawozdawca zamierza również bardziej szczegółowo zanalizować konsekwencje odwołania 
do dyrektywy 2006/123/WE zwanej dyrektywą usługową.
Po rozważaniach natury ogólnej sprawozdawca chciałby przedstawić komentarze do 
niektórych konkretnych zagadnień poruszanych we wniosku dotyczącym dyrektywy, tak aby 
w pełni uwzględnić trzy sformułowane cele.

1 cel: ochrona interesów artystów i zachowanie różnorodności kulturowej

Lepsze funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania w poszanowaniu interesów ich 
członków oraz przejrzyste zarządzanie wynagrodzeniami autorskimi są warunkami 
niezbędnymi do ochrony interesów podmiotów praw. Spełnienie tych dwóch warunków 
zapewni adekwatne wynagrodzenia dla wszystkich twórców, a nie tylko dla tych, którzy 
czerpią korzyści z sukcesu na rynku, przez co przyczyni się do zachowania różnorodności 
kulturowej.

Sprawozdawca pragnie doprecyzować następujące kwestie:

Przede wszystkim należy zmienić definicję terminu organizacja zbiorowego zarządzania, 
podaną w art. 3 lit. a). Powinno się między innymi zapewnić to, by podmioty zależne 
organizacji zbiorowego zarządzania spełniały te same wymagania.

Ponadto zdaniem sprawozdawcy we wniosku nie uwzględniono w wystarczający sposób 
rzeczywistej sytuacji na rynku ani istnienia przedsiębiorstw komercyjnych czy agentów, 
prowadzących podobną działalność w dziedzinie zarządzania prawami i konkurujących z 
organizacjami zbiorowego zarządzania. Na te osoby prawne lub fizyczne należy nałożyć 
obowiązki dostosowane do szczególnych cech ich działalności.

Zasada swobodnego decydowania o upoważnieniu danej organizacji do zarządzania prawami 
i zasada wycofania praw spod jej zarządu z zachowaniem rozsądnego terminu to dwie ważne 
reguły wzmacniające pozycję podmiotów praw (art. 5). Sprawozdawca popiera ten przepis, 
lecz chciałby przedstawić dwie uwagi. Po pierwsze, nie można nadużywać tych dwóch zasad. 
Aby chronić wszystkich twórców, należy unikać sytuacji, w której artyści o dużej renomie 
wycofują prawa zarządzane po najmniejszych kosztach i zachowują wyłącznie te, którymi jest 
najtrudniej zarządzać. Praktyka ta mogłaby bowiem zagrozić skuteczności działań organizacji 
zbiorowego zarządzania1. Po drugie, zwiększone rozdrobnienie praw może utrudnić 
konsolidację repertuaru konieczną do udzielania licencji wieloterytorialnych i 
wielorepertuarowych. Jak wskazano we wprowadzeniu, należy wyeliminować rozbieżności 
między różnymi ustanowionymi celami.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca opowiada się za wyłącznością praw, świadomy tego, że 
w odniesieniu do niektórych sektorów, np. sektora audiowizualnego, termin ten należy 

                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-127/73, BRT/Sabam, w tym kontekście patrz także decyzja 
COMP/C2/37.219 Banghalter&Homen Christo przeciwko Sacem z dnia 12 sierpnia 2002 r.
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rozumieć jako wszystkie prawa dla tego samego rodzaju rozpowszechniania. Wyłączność 
praw nie chroni jedynie większości twórców, lecz także użytkowników komercyjnych. W 
istocie użytkownicy ci mogą skorzystać z większej pewności prawa i ponoszą mniejsze 
ryzyko kilkakrotnego nakładania opłat za wykorzystanie tych samych praw.

Sprawozdawca popiera przepisy zachęcające podmioty praw do aktywnego uczestnictwa w 
działaniach organizacji zbiorowego zarządzania i w nadzorze nad nimi. Rzeczywiście należy 
przypisać zgromadzeniom członków główną rolę w systemie decyzyjnym i nadzorczym, w 
poszanowaniu modeli organizacyjnych organizacji zbiorowego zarządzania istniejących na 
szczeblu krajowym1. Dobre zarządzanie zakłada także szybkie podejmowanie decyzji, dlatego 
należy umożliwić regulaminowe delegowanie niektórych uprawnień decyzyjnych na organ 
pełniący funkcję nadzorczą. Ponadto, jako że członkami organizacji zbiorowego zarządzania 
są różne kategorie podmiotów praw, należy zapewnić ich proporcjonalną reprezentację, aby 
uniknąć konfliktów interesów. Poszanowanie takiej równowagi w strukturze i 
funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania jest jednym z czynników 
skuteczniejszego zarządzania, który wymaga wprowadzenia pewnych dostosowań w treści 
wniosku dotyczącego dyrektywy, np. w art. 7 ust. 8, w którym każdemu członkowi 
organizacji przyznaje się prawo do udzielenia „dowolnej osobie fizycznej lub prawnej” 
pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i głosowania podczas walnego 
zgromadzenia w jego imieniu. Członkowie organizacji powinni mieć prawo do udzielania 
pełnomocnictwa jedynie osobom należącym do tej samej kategorii. 

Art. 10, który dotyczy zarządzania wynagrodzeniami autorskimi, jest bez wątpienia jednym z 
najważniejszych przepisów zapewniających ochronę interesów twórców. Inwestowanie 
środków w oczekiwaniu na ich podział jest praktyką powszechnie stosowaną przez 
organizacje zbiorowego zarządzania. Sama w sobie taka praktyka nie budzi wątpliwości 
wtedy, gdy decyzje inwestycyjne są z zachowaniem przejrzystości podejmowane przez 
właściwe organy, a dana organizacja zbiorowego zarządzania postępuje zgodnie z zasadą 
należytej staranności. Co do przeznaczenia produktów finansowych pochodzących z takich 
inwestycji sprawozdawca uważa, że środki te z zasady powinny być przekazywane członkom 
organizacji. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny mieć prawo do wykorzystywania 
tych środków na pokrywanie kosztów zarządzania jedynie po konsultacji z walnym
zgromadzeniem i uzyskaniu zgody większości członków. 

Jeśli chodzi o podział kwot należnych podmiotom praw, sprawozdawca oceni, czy nie można 
skrócić terminu „12 miesięcy od końca roku obrotowego, w którym wynagrodzenia autorskie 
zostały pobrane”, o którym mowa w art. 12 ust. 1. Należy również zweryfikować treść art. 12 
ust. 2, w którym organizacjom zbiorowego zarządzania udziela się prawa do decydowania o 
wykorzystaniu kwot, których nie podzielono w terminie 5 lat, jeśli nie odnaleziono 
podmiotów praw, tak aby uwzględnić kwestię przeznaczenia przedmiotowych środków.

Wypełnianie obowiązków przez organizacje zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w 
odniesieniu do podziału kwot, zakłada, że użytkownicy komercyjni będą szybko przekazywać 
wszystkie użyteczne informacje. W związku z tym sprawozdawca ubolewa nad tym, że w 
art. 18 nie nakłada się na nich żadnego obowiązku względem organizacji zbiorowego 

                                               
1 W istocie w niektórych państwach członkowskich funkcje nadzorcze, o których mowa w art. 8, są pełnione 
przez zarząd. Nie należy wymagać ustanowienia specjalnego organu.
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zarządzania.

2 cel: optymalizacja stosunków między organizacjami zbiorowego zarządzania a 
użytkownikami komercyjnymi w interesie konsumentów

Bez względu na przepisy wprowadzone na mocy tytułu III, które dotyczą jedynie utworów 
muzycznych wykorzystywanych na internetowym polu eksploatacji, należy doprecyzować, 
zweryfikować i uzupełnić niektóre artykuły tytułu II i IV, tak aby zoptymalizować stosunki 
między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami komercyjnymi w ramach 
udzielania licencji.

Sprawozdawca stwierdza, że konflikty między organizacjami zbiorowego zarządzania a 
użytkownikami komercyjnymi nie są rzadsze w państwach, które w odniesieniu do 
organizacji zbiorowego zarządzania wprowadziły obowiązek wcześniejszego zezwolenia 
(ang. prior authorisation) lub nałożyły wymóg zawierania umów. Art. 15, odnoszący się do 
udzielania licencji, ma w tym kontekście zasadnicze znaczenie.

Sformułowanie art. 15 ust. 2, dotyczącego obliczania stawek stosowanych w przypadku 
udzielania licencji, raczej rodzi trudności, a nie przynosi wyjaśnienia. Z jednej strony, w 
odniesieniu do udzielania licencji dobrowolnych pojęcie wartość ekonomiczna praw będących 
przedmiotem negocjacji, nie w pełni przeniesione z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, 
jest ogólne i może prowadzić do pomyłek. Poza tym organizacje zbiorowego zarządzania 
powinny upubliczniać swoje strategie ustalania stawek. Zdaniem sprawozdawcy strategie te 
powinny być oparte na kryteriach nie tylko obiektywnych, lecz także jasnych i przejrzystych, 
oraz upubliczniane przed jakimikolwiek negocjacjami, a także ewentualnie kontrolowane 
przez właściwe organy krajowe, o których mowa w art. 39. Upublicznienie strategii ustalania 
stawek powinno następować bez uszczerbku dla możliwości przysługującym organizacjom 
zbiorowego zarządzania w zakresie proponowania użytkownikom komercyjnym stawek 
zróżnicowanych, zwłaszcza wobec nowego „modelu biznesowego”. Z drugiej strony,
zgodnie z pewnymi hipotezami udzielanie licencji nie jest dobrowolne. W związku z tym 
jasno należy uznać przyznanie państwom członkowskim możliwości ustalania stawek na 
mocy prawa. 

Poza tym organizacje zbiorowego zarządzania powinny w rozsądnym terminie odpowiadać na 
wnioski użytkowników komercyjnych o udzielenie licencji. 

Co do rozstrzygania sporów sprawozdawca podkreśla znaczenie alternatywnych metod 
rozwiązywania konfliktów w zapewnianiu rozstrzygnięć w rozsądnych terminach i przy 
kosztach możliwych do zaakceptowania. Sprawozdawca dokona analizy różnych możliwości, 
aby uzupełnić wspomniane przepisy. Ponadto w przypadku sporu powinno się sprecyzować, 
które prawo ma zastosowanie i jaki sąd może orzekać w danej sprawie, jeśli obie strony nie 
mają miejsca zamieszkania ani siedziby w tym samym państwie członkowskim. Należy 
również uściślić, że w dyrektywie nie nałożono na państwa członkowskie obowiązku 
tworzenia nowej jurysdykcji. 

W art. 39 odniesiono się do właściwych organów, które w każdym państwie członkowskim 
będą musiały nadzorować stosowanie dyrektywy. Państwa członkowskie nie powinny być 
zmuszane do powoływania nowych organów nadzorczych. Mimo to takie organy powinny 
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dysponować wystarczającą niezależnością i zasobami ludzkimi i finansowymi, a także 
sprawować rzeczywisty nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania.

3 cel: wzmocnienie jednolitego rynku cyfrowego w interesie obywateli europejskich

Tytuł III wniosku dotyczącego dyrektywy odnosi się wyłącznie do wykorzystania utworów 
muzycznych na internetowym polu eksploatacji. Sprawozdawca popiera ograniczenie 
zakresu części drugiej do sektora muzycznego dokonane przez Komisję Europejską. Struktura 
i potrzeby pozostałych sektorów, np. sektora audiowizualnego, są całkiem inne i wymagają 
przyjęcia, w stosownych przypadkach, innych inicjatyw. Sprawozdawca proponuje całkowite 
wyłączenie nadawców z zakresu stosowania tytułu III w odniesieniu do wykorzystania 
utworów muzycznych włączonych do danego repertuaru (art. 33). W przeciwieństwie do 
operatorów, którzy świadczą usługi internetowe, nadawcy pozostają bowiem zasadniczo
przywiązani do odbiorców lokalnych.

Sprawozdawca zawsze opowiadał się za tym, że najwięcej trudności na rynku wewnętrznym 
nie sprawia udzielanie licencji wieloterytorialnych. Najbardziej problematyczna jest ponowna 
konsolidacja globalnego repertuaru, tak aby co najmniej jeden pojedynczy punkt kontaktowy 
mógł udzielać licencji wieloterytorialnych i wielorepertuarowych.

Stosowanie reguł konkurencji uniemożliwia wprowadzenie w UE jednego pojedynczego 
punktu kontaktowego (ang. one-stop shop). Poza tym ustanowienie mechanizmu licencji 
rozszerzonych w powiązaniu ze stosowaniem zasady „państwa pochodzenia”1 nie rozwiązuje 
głównego problemu, jaki napotykają użytkownicy komercyjni, czyli ponownej konsolidacji 
repertuaru. W związku z tym wybór niektórych organizacji zbiorowego zarządzania, 
kwalifikujących się do udzielania licencji wieloterytorialnych (art. 21), połączony ze 
spoczywającym na nich obowiązkiem reprezentowania repertuaru innych organizacji 
zbiorowego zarządzania (art. 29), wydaje się najwłaściwszym rozwiązaniem.

Jednym z wniosków wynikających z szeroko zakrojonych konsultacji, które przeprowadził 
sprawozdawca, jest to, że zainteresowane strony2 wierzą w pełne utworzenie globalnej bazy 
repertuarów. Istnienie precyzyjnej, kompletnej i aktualizowanej bazy danych bez wątpienia 
ułatwi udzielanie licencji wieloterytorialnych i wielorepertuarowych. 

Jak wskazano powyżej cele sformułowane w dyrektywie wiążą się z koniecznością 
wyeliminowania rozbieżności, ponieważ ich osiąganie może rodzić sprzeczności. W związku 
z tym niektóre zainteresowane strony wyrażają obawę, że konsolidacja repertuaru i 
ewentualne utworzenie „centrów repertuarów” będą sprzyjać jedynie repertuarowi anglo-
amerykańskiemu i przyniosą szkody repertuarom lokalnym i różnorodności kulturowej. Na 
ten właśnie problem sprawozdawca zwróci szczególną uwagę. 

Należy jednak zauważyć, że obecnie w Europie funkcjonuje ponad 250 stron, które oferują 
internetowe usługi muzyczne i że prawie żadna z tych usług nie dotyczy wyłącznie repertuaru 
anglo-amerykańskiego3. Ponadto wszyscy operatorzy, którzy oferują internetowe usługi 

                                               
1 Podobnie jak w dyrektywie 93/83/EWG w sprawie przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową.
2 Organizacje zbiorowego zarządzania, wydawcy i użytkownicy komercyjni.
3 http://mmmeurope.org/en/results-survey-mothers-europe.
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muzyczne i brali udział w konsultacjach, wskazali, że potrzebują repertuaru globalnego i 
bardzo zróżnicowanego, aby móc oferować swoje usługi.

Sprawozdawca, ciągle w trosce o ochronę równowagi między różnymi celami zawartymi w 
dyrektywie, poświęci szczególną uwagę temu, by obowiązek reprezentowania innych 
organizacji ustanowiony w art. 29 został sformułowany tak, aby zapewnić całkowite 
poszanowanie celu, jakim jest ochrona różnorodności kulturowej. Można by się także 
zastanowić nad tym, by organizacja zbiorowego zarządzania, która udziela licencji 
wieloterytorialnych, przyczyniała się do zwiększania różnorodności kulturowej w państwach 
członkowskich, z których pochodzą reprezentowane przez nią repertuary, i finansowała 
działania na rzecz tej różnorodności.


