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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania 
licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich 
wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2012)0372),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 50 ust. 2 lit. g) oraz art. 53 i 62 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C7–0183/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, 
luksemburską Izbę Deputowanych, polski Sejm i szwedzki Parlament, w których 
stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego jest niezgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 
grudnia 2012 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Handlu 
Międzynarodowego, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Kultury i Edukacji (A7-
0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

                                               
1 Dz.U. C 44 z 15.2.2013, s. 104.
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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 aspektów kulturalnych w 
swoim działaniu, zwłaszcza w celu 
poszanowania i popierania różnorodności 
jej kultur.

(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.

Or. fr
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Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Na mocy art. 167 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
zobowiązuje się Unię Europejską do 
uwzględniania różnorodności kulturowej 
w swoim działaniu oraz przyczyniania się 
do rozkwitu kultur państw członkowskich 
w poszanowaniu ich różnorodności 
narodowej i regionalnej, przy 
równoczesnym podkreślaniu znaczenia 
wspólnego dziedzictwa kulturowego. 
Organizacje zbiorowego zarządzania 
pełnią ważną rolę w zakresie promocji i 
ochrony różnorodności kulturowej. 
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.

Or. fr

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Organizacje zbiorowego zarządzania 
z siedzibą w Unii muszą przestrzegać –

skreślony
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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.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie przejrzystości 
organizacji zbiorowego zarządzania oraz ułatwienie udzielania licencji wieloterytorialnych. 
Tym samym żadne zagadnienia związane z zakresem zastosowania dyrektywy 2006/123/WE 
nie mogą figurować w tym tekście.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa państw członkowskich do 
wydawania lub przyjmowania, w 
odniesieniu do organizacji zbiorowego 
zarządzania, przepisów przewidujących 
poziom dobrego zarządzania i 
przejrzystości wyższy niż poziom, o którym 
mowa w tytule II niniejszej dyrektywy.

Or. fr
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Uzasadnienie

Jest to pierwszy wniosek ustawodawczy w tej sprawie. Zgodnie z zasadą pomocniczości 
państwa członkowskie będą zobowiązane do przyjęcia bardziej rygorystycznych przepisów w 
zakresie kierowania organizacjami zbiorowego zarządzania i ich przejrzystości.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu 
na przepisy państw członkowskich w 
zakresie zarządzania prawami, takimi jak 
rozszerzone licencje zbiorowe, 
domniemania prawne reprezentacji lub 
transferu, pod warunkiem że przepisy te 
są zgodne z prawem unijnym oraz 
zobowiązaniami międzynarodowymi Unii i 
państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
wolności zrzeszania się pracodawców i 
pracowników, ich prawa do tworzenia 
dowolnych organizacji i związków 
zawodowych w celu obrony interesów i do 
negocjowania oraz zawierania układów 
zbiorowych, zgodnie z prawem krajowym.

Or. fr

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu dopilnowania, aby podmioty 
praw autorskich i praw pokrewnych 
mogły w pełni korzystać z rynku 
wewnętrznego w przypadku, gdy 
przysługujące im prawa są przedmiotem 
zbiorowego zarządu, oraz aby ich swoboda 
w wykonywaniu przysługujących im praw 
nie była bezpodstawnie ograniczona, 
należy przewidzieć włączenie stosownych 
gwarancji do dokumentów założycielskich 
organizacji zbiorowego zarządzania. 
Ponadto zgodnie z dyrektywą 
2006/123/WE organizacje zbiorowego 
zarządzania, świadcząc usługi 
zarządzania, nie powinny dyskryminować, 
bezpośrednio lub pośrednio, podmiotów 
praw autorskich ze względu na ich 
przynależność państwową, miejsce 
zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
przedsiębiorstwa.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie przejrzystości 
organizacji zbiorowego zarządzania oraz ułatwienie udzielania licencji wieloterytorialnych. 
Tym samym żadne zagadnienia związane z zakresem zastosowania dyrektywy 2006/123/WE 
nie mogą figurować w tym tekście.

Poprawka 8
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, 

(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, 
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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 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 kategoriami praw, takimi jak prawo 
interaktywnego publicznego udostępniania 
utworu, pod warunkiem że organizacja 
zbiorowego zarządzania prowadzi już 
zarząd tego rodzaju prawami lub 
kategoriami praw. Walne zgromadzenie 
członków organizacji zbiorowego 
zarządzania powinno określić prawa, 
kategorie praw, utwory, rodzaje utworów i 
inne przedmioty prawa autorskiego, które 
mogą podlegać zarządzaniu. Decyzja 
walnego zgromadzenia powinna 
uwzględniać: wolność osobistą podmiotów 
praw autorskich w zakresie dysponowania 
własnymi utworami i swobodnego wyboru 
organizacji zajmującej się ich zbiorowym 
zarządzaniem, szczególny charakter 
danego sektora kultury, jak również 
niezbędne zobowiązania podmiotów praw 
autorskich umożliwiające organizacji 
zbiorowego zarządzania skuteczną 
realizację jej zadań. Wreszcie, niniejsza 
dyrektywa nie powinna pozbawiać 
podmiotów praw autorskich możliwości 
samodzielnego zarządzania swoimi 
prawami, w tym na potrzeby zastosowań 
niekomercyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przestrzegać zasady wolności osobistej podmiotów praw autorskich w zakresie wyboru 
organizacji zbiorowego zarządzania, która zajmie się zarządzaniem ich prawami. Wolność ta 
nie powinna jednak przyczyniać się do dalszej fragmentacji praw. Ponadto tytuł II dyrektywy 
stosuje się do wszystkich sektorów, co oznacza, że należy uwzględnić szczególny charakter 
danego sektora kultury.
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Upoważnienie podmiotów praw 
autorskich nie jest wymagane, jeżeli 
zarządzanie zbiorowe narzucone zostaje 
przepisami prawa krajowego.

Or. fr

Uzasadnienie

W niektórych krajowych przepisach prawnych przewiduje się obowiązkowe zarządzanie 
zbiorowe pewnymi prawami lub kategoriami praw. W dyrektywie należy uwzględnić tę 
praktykę. W tym przypadku nie należy wymagać upoważnienia podmiotów praw autorskich.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Podmioty praw autorskich powinny 
mieć możliwość łatwego wycofania swoich 
praw lub kategorii praw spod zarządu 
danej organizacji zbiorowego zarządzania 
i powierzenia lub przekazania całości lub 
części tych praw innej organizacji 
zbiorowego zarządzania lub innemu 
podmiotowi, bez względu na państwo 
członkowskie siedziby lub przynależność 
państwową organizacji zbiorowego 
zarządzania lub podmiotu praw 
autorskich. Podmioty praw autorskich nie 
powinny korzystać z tego przywileju w 
sposób stanowiący nadużycie lub 
zagrażający skuteczności misji organizacji 
zbiorowego zarządzania. 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 
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zarządzania różnymi rodzajami utworów i 
innych przedmiotów praw autorskich. 
Organizacje zbiorowego zarządzania 
powinny informować podmioty praw 
autorskich o tej możliwości i zapewnić im 
jak najłatwiejsze z niej korzystanie. 
Wreszcie niniejsza dyrektywa nie powinna 
ograniczać podmiotom praw autorskich 
możliwości samodzielnego zarządzania 
swoimi prawami, w tym na potrzeby 
zastosowań niekomercyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ustanowić prawo wycofania spod zarządu. Nie można jednak, na co wskazuje 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, narażać misji organizacji zbiorowego 
zarządzania, którą jest ochrona interesów wszystkich swoich członków. 

Poprawka 11
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 zasiadanie w organie 
sprawującym tę funkcję. Zgodnie z 
prawem krajowym funkcja nadzorcza 
powinna być sprawowana albo przez 
specjalny organ, na przykład radę 
nadzorczą, albo przez zarząd.
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Or. fr

Poprawka 12
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 i niedyskryminujące
warunki handlowe stosowane przy 
udzielaniu licencji oraz warunki 
użytkowania praw mają szczególne 
znaczenie dla zapewnienia użytkownikom 
możliwości korzystania z utworów i
innych chronionych przedmiotów prawa 
autorskiego, do których prawa 
reprezentowane są przez organizację 
zbiorowego zarządzania, oraz dla 
zapewnienia podmiotom praw autorskich 
należnego im wynagrodzenia. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wielokrotnie wypowiadał się na temat 
wynagrodzenia z tytułu użytkowania praw, 
dlatego też należy skodyfikować to 
orzecznictwo. Organizacje zbiorowego 
zarządzania i użytkownicy powinni 
prowadzić negocjacje w sprawie udzielenia 
licencji w dobrej wierze. Organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny 
bezzwłocznie odpowiedzieć na wnioski 
użytkowników poprzez wskazanie 
informacji niezbędnych do 
zaproponowania warunków udzielenia 
licencji. Organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny zaproponować 
udzielenie licencji w rozsądnym terminie, 
nie później niż w ciągu 90 dni od daty 
przyjęcia wniosku lub otrzymania 
wymaganych przez organizację 
zbiorowego zarządzania informacji. 
Stawki wynagrodzeń autorskich należy 
ustalić i obliczyć w oparciu o obiektywne 
kryteria, które odzwierciedlają, w 
szczególności, zakres i wartość 
użytkowania praw w obrocie 
gospodarczym. Użytkownik powinien 



PR\934456PL.doc 15/68 PE510.562v01-00

PL

zostać bezzwłocznie o tych kryteriach 
poinformowany. 

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje skodyfikowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w zakresie wynagrodzenia (stawek) za użytkowanie chronionych praw 
autorskich. Ponadto sprawozdawca proponuje nadanie ram negocjacjom pomiędzy stronami 
poprzez narzucenie terminów w celu przyspieszenia i ułatwienia udzielania licencji.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Aby ułatwić organizacjom 
zbiorowego zarządzania realizację zadań, 
należy zobowiązać użytkowników do 
dostarczenia, w rozsądnym terminie, 
informacji na temat użytkowania praw, 
kategorii praw, utworów, rodzajów 
utworów lub innych przedmiotów prawa 
autorskiego, które są reprezentowane 
przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Or. fr

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić podmiotom praw 
autorskich możliwość monitorowania 
wyników organizacji zbiorowego 
zarządzania, które ich reprezentują, oraz 
porównywania wyników poszczególnych 
organizacji, organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny udostępniać do 
publicznej wiadomości roczne 
sprawozdanie na temat przejrzystości 

(20) Aby zapewnić podmiotom praw 
autorskich możliwość monitorowania 
wyników organizacji zbiorowego 
zarządzania, które ich reprezentują, oraz 
porównywania wyników poszczególnych 
organizacji, organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny podawać do 
publicznej wiadomości roczne 
sprawozdanie na temat przejrzystości 
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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.

zawierające możliwe do porównania, 
zbadane informacje finansowe 
charakterystyczne dla działalności 
prowadzonej przez organizacje zbiorowego 
zarządzania. Organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny również podawać do 
publicznej wiadomości odrębne roczne 
sprawozdanie z wykorzystania środków 
przeznaczonych na usługi o charakterze 
socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym. 
Powinna istnieć możliwość publikowania 
tych sprawozdań jako części składowej 
jednego dokumentu, na przykład rocznego 
sprawozdania finansowego, lub też 
oddzielnie. 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.

Or. fr

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W zaleceniu Komisji 2005/737/WE 
zaproponowano nowe środowisko 
regulacyjne lepiej przystosowane do 
zarządzania na poziomie Unii prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi na 
potrzeby świadczenia legalnych 
internetowych usług muzycznych. 
Stwierdzono w nim, że w dobie 
internetowego wykorzystywania utworów 
muzycznych użytkownicy komercyjni 
potrzebują wieloterytorialnego systemu 
udzielania licencji, który będzie 
odpowiadał potrzebom pozbawionego 

(23) W zaleceniu Komisji 2005/737/WE 
zaproponowano nowe środowisko 
regulacyjne lepiej przystosowane do 
zarządzania na poziomie Unii prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi na 
potrzeby świadczenia legalnych 
internetowych usług muzycznych. 
Stwierdzono w nim, że w dobie 
internetowego wykorzystywania utworów 
muzycznych użytkownicy komercyjni 
potrzebują wieloterytorialnego systemu 
udzielania licencji, który będzie 
odpowiadał potrzebom pozbawionego 
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granic środowiska internetowego. 
Zalecenie to, ze względu na dobrowolny 
charakter proponowanych w nim 
środków, nie było wystarczająco 
skuteczne, by zachęcić do powszechnego 
udzielania licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji oraz rozwiązać szczególne 
problemy związane z udzielaniem licencji 
tego rodzaju.

granic środowiska internetowego. 
Zalecenie to nie było wystarczająco 
skuteczne, by zachęcić do powszechnego 
udzielania licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji oraz rozwiązać szczególne 
problemy związane z udzielaniem licencji 
tego rodzaju.

Or. fr

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Cele i skuteczność przepisów 
regulujących udzielanie licencji 
wieloterytorialnych przez organizacje 
zbiorowego zarządzania byłyby w dużym 
stopniu zagrożone, gdyby podmioty praw 
autorskich nie były w stanie wykonywać 
swoich praw i udzielać licencji tego 
rodzaju, w sytuacji gdy organizacja 
zbiorowego zarządzania, której powierzyły 
swoje prawa, nie udziela licencji 
wieloterytorialnych lub nie oferuje usług w 
tym zakresie oraz nie chce zlecić tego 
zadania innej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Z tego względu w takich 
okolicznościach należy umożliwić 
podmiotom praw autorskich wykonywanie 
prawa do udzielania licencji 
wieloterytorialnych wymaganych przez 
dostawców usług internetowych albo 
samodzielnie, albo za pośrednictwem innej 
osoby lub innych osób, bez konieczności 
wycofywania swoich praw spod zarządu 
prowadzonego przez organizację 
zbiorowego zarządzania.

(32) Cele i skuteczność przepisów 
regulujących udzielanie licencji 
wieloterytorialnych przez organizacje 
zbiorowego zarządzania byłyby w dużym 
stopniu zagrożone, gdyby podmioty praw 
autorskich nie były w stanie wykonywać 
swoich praw i udzielać licencji tego 
rodzaju, w sytuacji gdy organizacja 
zbiorowego zarządzania, której powierzyły 
swoje prawa, nie udziela licencji 
wieloterytorialnych lub nie oferuje usług w 
tym zakresie oraz nie chce zlecić tego 
zadania innej organizacji zbiorowego 
zarządzania. Z tego względu w takich 
okolicznościach należy umożliwić 
podmiotom praw autorskich wykonywanie 
prawa do udzielania licencji 
wieloterytorialnych wymaganych przez
dostawców usług internetowych albo 
samodzielnie, albo za pośrednictwem innej 
osoby lub innych osób, poprzez cofnięcie 
upoważnienia udzielonego do zarządzania 
tymi prawami lub wycofanie tych praw 
spod zarządu prowadzonego przez 
organizację zbiorowego zarządzania.
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy zachować wyłączny charakter praw.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W interesie rynku internetowego 
najważniejsze wymogi w zakresie dostępu 
do informacji, przetwarzania danych, 
wystawiania faktur i zdolności płatniczych 
muszą mieć również zastosowanie do 
każdego podmiotu, w którym całość lub
część udziałów posiada organizacja 
zbiorowego zarządzania i który udziela 
wieloterytorialnych licencji dotyczących 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji lub oferuje 
usługi w tym zakresie.

(33) W interesie rynku internetowego 
najważniejsze wymogi w zakresie 
udzielania licencji wieloterytorialnych,
dostępu do informacji, przetwarzania 
danych, wystawiania faktur i zdolności 
płatniczych, umów między organizacjami 
zbiorowego zarządzania dotyczących 
udzielania licencji wieloterytorialnych,
zobowiązań do reprezentowania innej 
organizacji zbiorowego zarządzania oraz 
dostępu do udzielania licencji 
wieloterytorialnych muszą mieć również 
zastosowanie do każdego podmiotu, w 
którym całość lub część udziałów posiada,
bezpośrednio lub pośrednio, lub też który 
kontroluje organizacja zbiorowego 
zarządzania i który udziela 
wieloterytorialnych licencji dotyczących 
praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji lub oferuje 
usługi w tym zakresie.

Or. fr

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Niezbędne jest zapewnienie 
skutecznego egzekwowania przepisów 
prawa krajowego przyjętych na mocy 

(36) Niezbędne jest zapewnienie 
skutecznego egzekwowania przepisów 
prawa krajowego przyjętych na mocy 
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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 
zarządzania, z jednej strony, a dostawcami 
usług internetowych, podmiotami praw 
autorskich lub innymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania, z drugiej strony.

niniejszej dyrektywy. Organizacje 
zbiorowego zarządzania powinny 
zapewniać swoim członkom możliwość 
skorzystania ze szczególnych procedur 
rozpatrywania zażaleń i rozstrzygania 
sporów. Możliwość skorzystania z tych 
procedur należy również udostępnić 
podmiotom praw autorskich 
reprezentowanym przez organizację 
zbiorowego zarządzania, jak też 
organizacjom zbiorowego zarządzania, na 
rzecz których zarządza ona prawami na 
podstawie umowy o reprezentacji. Należy 
również zapewnić funkcjonowanie w 
państwach członkowskich niezależnych, 
bezstronnych i skutecznych podmiotów 
odpowiedzialnych za rozstrzyganie 
sporów, będących w stanie w rozsądnym 
terminie 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 
zarządzania z jednej strony, a dostawcami 
usług internetowych, podmiotami praw 
autorskich lub innymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania, z drugiej strony.

Or. fr
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Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Państwa członkowskie nie powinny 
być zobowiązane do tworzenia nowych 
podmiotów odpowiedzialnych za 
rozstrzyganie sporów lub nowych sądów w 
celu dostosowania się do niniejszej 
dyrektywy w przedmiocie rozwiązywania 
sporów. 

Or. fr

Poprawka 20
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
zażaleń na organizacje zbiorowego 
zarządzania nieprzestrzegające przepisów, 
kontrolowanie działalności organizacji 
zbiorowego zarządzania, 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, 
kontrolowanie działalności organizacji 
zbiorowego zarządzania 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.
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Or. fr

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Państwa członkowskie nie powinny 
być zobowiązane do tworzenia nowych 
właściwych organów. Ponadto państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
ustanowienia kontroli ex post lub ex ante. 
Właściwe organy powinny odznaczać się 
bezstronnością oraz dysponować 
niezbędnymi kompetencjami i środkami 
do prawidłowej realizacji powierzonych 
im zadań.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy respektować różnorodność tradycji i praktyk państw członkowskich w zakresie 
nadzoru nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania. Jednakże dyrektywa okaże 
się nieużyteczna, jeżeli właściwe organy nie pozostaną bezstronne i nie będą sprawować 
skutecznej kontroli nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszej 
dyrektywy, szczególnie art. 25 ust. 5a, 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
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członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję1.
__________________
1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Or. fr

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40b) W trakcie przyjmowania właściwych 
aktów wykonawczych należy stosować 
procedurę sprawdzającą, ponieważ akty te 
mają zasięg ogólny.

Or. fr

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o stosowaniu przepisów tytułów II 
i IV, z wyjątkiem art. 36 i 40, w 
odniesieniu do wszystkich organizacji 
zbiorowego zarządzania mających siedzibę 
poza granicami Unii Europejskiej i 
prowadzących działalność na ich 
terytorium.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy objąć wysokim stopniem regulacji działalność wszystkich organizacji zbiorowego 
zarządzania aktywnych na terenie UE.
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Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe przepisy tytułów II i IV, z 
wyjątkiem art. 36 i 40, stosują się do 
działalności każdego podmiotu, w którym 
całość lub część udziałów posiada lub też 
który bezpośrednio lub pośrednio 
kontroluje organizacja zbiorowego 
zarządzania, w przypadku gdy działalność 
prowadzona przez organizację zbiorowego 
zarządzania objęta jest zakresem 
zastosowania wyżej wymienionych 
tytułów.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić skuteczność dyrektywy. Niniejsza poprawka obejmuje działalność 
podmiotów zależnych lub innych podmiotów utworzonych przez organizacje zbiorowego 
zarządzania bez względu na ich status prawny (na przykład fundacji). Jeżeli podmioty te 
prowadzą działalność objętą zakresem tytułów II i IV, na przykład inwestują wynagrodzenia 
autorskie, właściwe przepisy mają zastosowanie również w odniesieniu do tychże podmiotów.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytuł III oraz art. 36 i 40 w tytule IV nie 
mają zastosowania w przypadku 
organizacji zbiorowego zarządzania, które 
na zasadzie dobrowolności udzielają 
nadawcy licencji wieloterytorialnej w 
zakresie praw do utworów muzycznych na 
internetowym polu eksploatacji w celu 
świadczenia usług o charakterze 
dodatkowym w stosunku do usług 
nieinternetowych świadczonych przez 
tegoż nadawcę.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wyjątek, który obecnie znajduje się w art. 33, należy wprowadzić w art. 2. W chwili obecnej 
nadawcy pozostają powiązani z odbiorcami lokalnymi i należy umożliwić im zwrócenie się do 
organizacji zbiorowego zarządzania w kwestii usług internetowych o charakterze 
dodatkowym w stosunku do usług nieinternetowych. Na koniec sprawozdawca uściśla, że 
problematyka sektora audiowizualnego powinna zostać objęta innymi specjalnymi 
inicjatywami UE. 

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) jest własnością jej członków lub jest 
przez nich kontrolowana; lub
b) jest stowarzyszeniem o charakterze 
niezarobkowym;

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje zbiorowego zarządzania posiadają w poszczególnych państwach członkowskich 
różny status prawny. Definicja musi obejmować wszystkie przypadki.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „podmiot praw autorskich” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną, z 

(b) „podmiot praw autorskich” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną, z 
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wyjątkiem organizacji zbiorowego 
zarządzania, której przysługują prawa 
autorskie lub prawa pokrewne bądź która 
jest uprawniona – na podstawie umowy o 
eksploatacji praw – do części 
wynagrodzenia autorskiego z tytułu 
wszelkich praw, którymi zarządza 
organizacja zbiorowego zarządzania;

wyjątkiem organizacji zbiorowego 
zarządzania, której przysługują prawa 
autorskie lub prawa pokrewne bądź która 
jest uprawniona – na podstawie umowy o 
eksploatacji praw lub ustawy – do części 
wynagrodzenia autorskiego z tytułu 
wszelkich praw, którymi zarządza 
organizacja zbiorowego zarządzania;

Or. fr

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – 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, spełniający 
wymogi członkostwa w organizacji 
zbiorowego zarządzania i przyjęty przez 
nią;

Or. fr

Uzasadnienie

Podmiot praw autorskich może spełniać warunki członkostwa w organizacji zbiorowego 
zarządzania, jednak nie musi to oznaczać, że rzeczywiście jest jej członkiem.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „dyrektor” oznacza dyrektora 
sprawującego zarząd jednoosobowo bądź 
członka zarządu lub innego organu 
zarządzającego lub rady nadzorczej 

e) „dyrektor” oznacza każdą osobę 
fizyczną, która na mocy prawa krajowego 
lub statutu organizacji zbiorowego 
zarządzania jest:
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organizacji zbiorowego zarządzania;
a) członkiem zarządu lub

b) członkiem innego organu 
zarządzającego lub rady nadzorczej 
organizacji zbiorowego zarządzania;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy respektować zarówno systemy podwójne, w ramach których funkcjonuje rada 
nadzorcza, jak i systemy jednolite, w ramach których funkcjonuje zarząd.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „opłaty z tytułu zarządzania” oznaczają 
kwoty pobierane przez organizację 
zbiorowego zarządzania w celu pokrycia 
kosztów usług zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi;

g) „opłaty z tytułu zarządzania” oznaczają 
kwoty pobierane lub potrącane z 
wynagrodzenia autorskiego lub 
przychodów osiąganych w wyniku ich 
zainwestowania przez organizację 
zbiorowego zarządzania w celu pokrycia 
kosztów usług zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi;

Or. fr

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „użytkownik” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która nie działa w 
charakterze konsumenta i która dokonuje 
czynności wymagających zgody 
podmiotów praw autorskich oraz zapłaty 
wynagrodzenia lub kompensaty na rzecz 
podmiotów praw autorskich;

i) „użytkownik” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która nie działa w 
charakterze konsumenta, czyli nie w 
ramach swojej działalności zawodowej lub 
handlowej, i która dokonuje czynności 
wymagających zgody podmiotów praw 
autorskich oraz zapłaty wynagrodzenia lub 
kompensaty na rzecz podmiotów praw 
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autorskich;

Or. fr

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „repertuar” oznacza zbiór utworów lub 
innych przedmiotów prawa autorskiego 
objętych ochroną, prawami do których 
zarządza organizacja zbiorowego 
zarządzania;

j) „repertuar” oznacza zbiór utworów, 
rodzajów utworów lub innych 
przedmiotów prawa autorskiego objętych 
ochroną, prawami do których zarządza 
organizacja zbiorowego zarządzania;

Or. fr

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „internetowa usługa muzyczna” 
oznacza usługę społeczeństwa 
informacyjnego w rozumieniu art. 1 pkt 2 
dyrektywy 98/34/WE, do której 
świadczenia wymagane jest udzielenie 
licencji na korzystanie z utworów 
muzycznych.

m) „internetowa usługa muzyczna” 
oznacza usługę w rozumieniu art. 1 pkt 2 
dyrektywy 98/34/WE, do której 
świadczenia wymagane jest udzielenie 
licencji na korzystanie z utworów 
muzycznych.

Or. fr

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 

2. Podmiot praw autorskich ma prawo 
upoważnić wybraną przez siebie 
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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.

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. 
Zgodnie z art. 7 walne zgromadzenie 
członków organizacji zbiorowego 
zarządzania decyduje o prawach, 
kategoriach praw, utworach, rodzajach 
utworów i innych chronionych 
przedmiotach prawa autorskiego, które 
mogą podlegać zarządzaniu.
Decyzja ta powinna uwzględniać: wolność 
osobistą podmiotów praw autorskich w 
zakresie dysponowania własnymi 
utworami i innymi przedmiotami prawa 
autorskiego, swobodę wyboru organizacji 
zajmującej się zbiorowym zarządzaniem 
ich prawami, szczególny charakter danego 
sektora kultury, jak również niezbędne 
zobowiązania podmiotów praw autorskich 
umożliwiające organizacji zbiorowego 
zarządzania skuteczną realizację jej 
zadań.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy respektować wolność osobistą podmiotów praw autorskich w zakresie wyboru 
organizacji zbiorowego zarządzania, która zajmie się zarządzaniem ich prawami. Wolność ta 
nie może być absolutna. Należy uwzględnić inne czynniki, takie jak na przykład dany sektor 
kultury. Ponadto, jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, organizacje 
zbiorowego zarządzania mogą wymagać od podmiotów praw autorskich przyjęcia 
zobowiązań niezbędnych do realizacji powierzonych sobie zadań.
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

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 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 na koniec roku obrotowego.

Or. fr

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cofnięcie upoważnienia lub wycofanie 
spod zarządu nie ma wpływu na ważność 
licencji udzielonych przez organizacje 
zbiorowego zarządzania przed upływem 
terminu wejścia w życie cofnięcia 
upoważnienia lub wycofania spod 
zarządu. 
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Or. fr

Poprawka 38
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, 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. fr

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacja zbiorowego zarządzania 
informuje podmiot praw autorskich o 
prawach przysługujących mu zgodnie z 
ust. 1–6 przed uzyskaniem od niego zgody 
na zarządzanie jakimkolwiek prawem lub 
jakąkolwiek kategorią praw lub 
jakimkolwiek rodzajem utworów i innych 
przedmiotów prawa autorskiego.

Organizacja zbiorowego zarządzania 
informuje podmiot praw autorskich o 
prawach przysługujących mu zgodnie z 
ust. 1–6 przed uzyskaniem od niego zgody 
na zarządzanie jakimkolwiek prawem lub 
jakąkolwiek kategorią praw, utworów lub 
jakimkolwiek rodzajem utworów i innych 
przedmiotów prawa autorskiego.

Or. fr

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3
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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 proporcjonalnie w 
procesie decyzyjnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Proporcjonalna reprezentacja poszczególnych kategorii podmiotów praw autorskich jest 
gwarancją dobrego zarządzania i służy ogółowi.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
walne zgromadzenie członków organizacji 
zbiorowego zarządzania odbywało się 
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2–
8.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
walne zgromadzenie członków organizacji 
zbiorowego zarządzania odbywało się 
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2–
8. Jeżeli z uwagi na formę prawną 
organizacja zbiorowego zarządzania nie 
zwołuje walnego zgromadzenia członków, 
państwa członkowskie mogą postanowić o 
przyznaniu uprawnień określonych w ust. 
3–6 organowi pełniącemu funkcję 
nadzorczą.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje zbiorowego zarządzania przybierają różnego rodzaju formy prawne i nie we 
wszystkich przypadkach zwołują walne zgromadzenie.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sposobu podziału kwot należnych 
podmiotom praw autorskich, chyba że 
walne zgromadzenie postanawia 
powierzyć podjęcie tej decyzji organowi 
sprawującemu funkcję nadzorczą;

a) ogólnego sposobu podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Zadaniem walnego zgromadzenia jest ustalenie wytycznych. Zwykłym zarządzaniem zajmują 
się inne organy.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykorzystania kwot należnych 
podmiotom praw autorskich, które nie 
mogą zostać podzielone zgodnie z art. 12 
ust. 2, chyba że walne zgromadzenie 
postanawia powierzyć podjęcie tej decyzji 
organowi sprawującemu funkcję 
nadzorczą;

b) ogólnego sposobu wykorzystania kwot 
należnych podmiotom praw autorskich, 
które nie mogą zostać podzielone zgodnie 
z art. 12 ust. 2;

Or. fr

Uzasadnienie

Przepis ten zwiększa przejrzystość organizacji zbiorowego zarządzania i musi pozostać w 
gestii walnego zgromadzenia członków.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ogólnej strategii inwestycyjnej w 
odniesieniu do wynagrodzeń autorskich, w 
tym w zakresie udzielania pożyczek bądź 

c) ogólnej strategii inwestycyjnej w 
odniesieniu do wynagrodzeń autorskich i 
zarządzania ryzykiem;
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zabezpieczeń lub gwarancji w odniesieniu 
do pożyczek;

Or. fr

Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zasad dokonywania potrąceń od 
wynagrodzeń autorskich.

d) zasad dokonywania potrąceń od 
wynagrodzeń autorskich oraz przychodów 
osiąganych w wyniku ich zainwestowania.

Or. fr

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zatwierdzania nabycia wszelkich 
nieruchomości przez organizację 
zbiorowego zarządzania;

Or. fr

Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zatwierdzania ustanawiania 
podmiotów zależnych, nabycia innych 
podmiotów, nabycia udziałów w innych 
przedsiębiorstwach lub praw do nich, 
dokonywania połączeń lub zawierania 
sojuszy;
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Or. fr

Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) zatwierdzania operacji zaciągania i 
udzielenia pożyczek oraz udzielenia 
zabezpieczeń lub gwarancji w odniesieniu 
do pożyczek.

Or. fr

Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) określania praw, kategorii praw, 
utworów, rodzajów utworów lub innych 
chronionych przedmiotów prawa 
autorskiego, które mogą podlegać 
zarządowi organizacji zbiorowego 
zarządzania.

Or. fr

Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Decyzje podejmowane w oparciu o ust. 
4 i ust. 5 lit. da), db) i dc) mogą zostać 
przekazane, doraźnie lub na mocy statutu, 
organowi pełniącemu funkcję nadzorczą 
zgodnie z art. 8.
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Or. fr

Poprawka 51
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.

Or. fr

Uzasadnienie

Biegły rewident działa w sposób całkowicie niezależny, a jego sprawozdanie nie powinno być 
zatwierdzane przez organ organizacji zbiorowego zarządzania.

Poprawka 52
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, pod warunkiem że nie występuje 
konflikt interesów. Pełnomocnikiem nie 
może zostać osoba fizyczna lub prawna 
należąca do innej kategorii podmiotów 
praw autorskich.
Państwa członkowskie mogą upoważnić 
organizacje zbiorowego zarządzania do 
ograniczenia pełnomocnictw 
powierzonych tej samej osobie fizycznej 
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lub prawnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Dopuszcza się możliwość reprezentacji, ale należy unikać konfliktów interesów. Z tego 
powodu sprawozdawca sugeruje zakazanie udzielania pełnomocnictw podmiotom praw 
autorskich należącym do różnych kategorii. W tym samym duchu należy ograniczyć liczbę 
pełnomocnictw udzielonych jednej osobie, co ma na celu uniknięcie nadużyć.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
ustanowiła funkcję nadzorczą 
odpowiedzialną za stałe monitorowanie 
działalności osób, którym powierzono 
funkcje kierownicze w organizacji 
zbiorowego zarządzania, oraz 
monitorowanie wypełniania przez te osoby 
swoich obowiązków. W organie 
sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia 
się sprawiedliwą i wyważoną reprezentację 
członków organizacji zbiorowego 
zarządzania w celu zapewnienia ich 
skutecznego udziału.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda organizacja zbiorowego zarządzania 
ustanowiła funkcję nadzorczą 
odpowiedzialną za stałe monitorowanie 
działalności osób, którym powierzono 
funkcje kierownicze w organizacji 
zbiorowego zarządzania, oraz 
monitorowanie wypełniania przez te osoby 
swoich obowiązków. W organie 
sprawującym funkcję nadzorczą zapewnia 
się proporcjonalną reprezentację członków 
organizacji zbiorowego zarządzania w celu 
zapewnienia ich skutecznego udziału.

Or. fr

Uzasadnienie

Proporcjonalna reprezentacja poszczególnych kategorii podmiotów praw autorskich w 
organie nadzorczym jest gwarancją bardziej przejrzystego funkcjonowania w interesie 
wszystkich członków.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zatwierdzania nabycia nieruchomości 
przez organizację zbiorowego 
zarządzania;

skreślona

Or. fr

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zatwierdzania ustanowienia podmiotów 
zależnych, nabycia innych podmiotów, 
nabycia udziałów w innych podmiotach 
lub praw do nich, połączeń i sojuszy;

skreślona

Or. fr

Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zatwierdzania zaciągnięcia i udzielenia 
pożyczki oraz udzielenia zabezpieczenia 
lub gwarancji w odniesieniu do pożyczki.

skreślona

Or. fr

Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wykonywania uprawnień 
przekazanych mu przez walne 
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zgromadzenie członków.

Or. fr

Uzasadnienie

Walne zgromadzenie jest organem, który skupia wiele uprawnień. Aby zapewnić skuteczne 
funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania i uwzględnić różne możliwe typy 
organizacji, należy przekazać niektóre z tych uprawnień organowi, o którym mowa w art. 8.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Uprawnienia, o których mowa w 
niniejszym artykule, mogą być 
wykonywane, zgodnie z prawem 
krajowym, przez zarząd, inny organ 
zarządzający lub radę nadzorczą.

Or. fr

Uzasadnienie

W Europie istnieją modele jednolite (zarząd) lub podwójne (zarząd i rada nadzorcza). 
Dyrektywa powinna umożliwić koegzystencję tych dwóch modeli.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. fr

Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby, które faktycznie kierują 
działalnością organizacji zbiorowego 
zarządzania, oraz jej dyrektorzy, z 
wyjątkiem dyrektorów sprawujących 
funkcję nadzorczą, kierowały organizacją 
zbiorowego zarządzania w sposób 
prawidłowy i ostrożny, z zastosowaniem 
solidnych procedur administracyjnych i 
księgowych oraz mechanizmów kontroli 
wewnętrznej.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
gwarantowały, że osoby, które faktycznie 
kierują działalnością organizacji 
zbiorowego zarządzania, oraz jej 
dyrektorzy, kierowały organizacją 
zbiorowego zarządzania w sposób 
prawidłowy i ostrożny, z zastosowaniem 
solidnych procedur administracyjnych i 
księgowych oraz mechanizmów kontroli 
wewnętrznej.

Osoby, które faktycznie kierują 
działalnością organizacji zbiorowego 
zarządzania podejmują, w rozsądnym 
terminie, decyzje dotyczące warunków 
udzielania licencji i zawierania umów.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przyspieszyć proces decyzyjny w zakresie udzielania licencji. Sprawozdawca nie chce 
narzucać konkretnego terminu, ponieważ w zależności od sektora mógłby on okazać się za 
długi lub za krótki, ale oświadcza, że termin ten powinien być rozsądny. 

Pod względem prawnym obowiązek zapisany w ust. 1 przypada spoczywa na organizacjach 
zbiorowego zarządzania.

Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby, które faktycznie kierują 
działalnością organizacji zbiorowego 
zarządzania, oraz jej dyrektorzy, z 
wyjątkiem dyrektorów sprawujących 
funkcję nadzorczą, ustanawiały procedury 
tak, by uniknąć konfliktów interesów. 
Organizacja zbiorowego zarządzania musi 
posiadać procedury służące rozpoznawaniu 
konfliktów interesów, zarządzaniu nimi 
oraz ich monitorowaniu i ujawnianiu, tak 
by zapobiec sytuacji, w której mają one 
negatywny wpływ na interesy członków 
organizacji.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby, które faktycznie kierują 
działalnością organizacji zbiorowego 
zarządzania, oraz jej dyrektorzy 
ustanawiały procedury tak, by uniknąć 
konfliktów interesów. Organizacja 
zbiorowego zarządzania musi posiadać 
procedury służące rozpoznawaniu 
konfliktów interesów, zarządzaniu nimi 
oraz ich monitorowaniu i ujawnianiu, tak 
by zapobiec sytuacji, w której mają one 
negatywny wpływ na interesy członków 
organizacji.

Or. fr

Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacja zbiorowego zarządzania 
zarządza wynagrodzeniami autorskimi oraz 
przychodami osiąganymi w wyniku 
zainwestowania tych wynagrodzeń 
odrębnie od swoich własnych aktywów, 

2. Organizacja zbiorowego zarządzania 
zarządza wynagrodzeniami autorskimi oraz 
przychodami osiąganymi w wyniku 
zainwestowania tych wynagrodzeń, w tym 
odsetkami, odrębnie od swoich własnych 
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przychodów ze świadczonych przez siebie 
usług zarządzania i przychodów z innej 
działalności.

aktywów, przychodów ze świadczonych 
przez siebie usług zarządzania i 
przychodów z innej działalności.

Or. fr

Poprawka 64
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. Wynagrodzenia autorskie i przychody 
osiągane w wyniku ich zainwestowania, w 
tym odsetki, mogą być wykorzystywane w 
celu potrącenia opłat z tytułu zarządzania
tylko w wyniku decyzji walnego 
zgromadzenia zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. d). 

Or. fr

Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacja zbiorowego zarządzania nie 
może wykorzystywać wynagrodzeń 
autorskich i przychodów osiąganych w 
wyniku ich zainwestowania, w tym 
odsetek, na własny rachunek.

Or. fr

Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli do chwili podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich 
organizacja zbiorowego zarządzania 
inwestuje wynagrodzenia autorskie i 
przychody osiągane w wyniku ich 
zainwestowania, dokonuje tego zgodnie z 
ogólną strategią inwestycyjną, o której 
mowa w art. 7 ust. 5 lit. c), oraz 
następującymi zasadami:

4. Jeżeli do chwili podziału kwot 
należnych podmiotom praw autorskich 
organizacja zbiorowego zarządzania 
inwestuje wynagrodzenia autorskie i 
przychody osiągane w wyniku ich 
zainwestowania, dokonuje tego, w 
najlepszym interesie członków, zgodnie z 
ogólną strategią inwestycyjną, o której 
mowa w art. 7 ust. 5 lit. c), oraz 
następującymi zasadami:

Or. fr

Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) aktywa są inwestowane w sposób 
pozwalający uniknąć potencjalnego 
konfliktu interesów;

Or. fr

Poprawka 68
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 i 
przychodów osiąganych w wyniku ich 
zainwestowania, o których mowa w art. 19 
lit. e) i f), były określone w umowach 
regulujących stosunki między organizacją 
zbiorowego zarządzania a jej członkami 
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oraz podmiotami praw autorskich.

Or. fr

Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Potrącenia muszą być rozsądne, 
ustalone według obiektywnych kryteriów, 
w odniesieniu do usług świadczonych 
podmiotom praw autorskich przez 
organizację zbiorowego zarządzania i – w 
stosownych przypadkach – usług, o 
których mowa w ust. 2. 

Or. fr

Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przed przyjęciem podmiotu praw 
autorskich na członka organizacje 
zbiorowego zarządzania informują o 
zasadach dokonywania potrąceń od 
wynagrodzeń autorskich i przychodów 
osiąganych w wyniku ich zainwestowania.

Or. fr

Poprawka 71
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 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. fr

Uzasadnienie

Termin zaproponowany przez Komisję jest bardzo długi. Sprawozdawca proponuje jego 
skrócenie i zaznacza, że nowy termin może wynieść nawet 18 miesięcy od dnia pobrania 
wynagrodzeń autorskich.

Poprawka 72
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 

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 
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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.

podmiotów praw autorskich, walne 
zgromadzenie członków podejmuje 
decyzję o wykorzystaniu tych kwot 
zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. b).

Or. fr

Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty praw autorskich mają prawo 
domagać się wypłaty należnych im kwot w 
terminie i na zasadach przewidzianych w 
obowiązujących przepisach krajowych.

Or. fr

Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielanie licencji Udzielanie licencji i warunki użytkowania 
praw

Or. fr

Uzasadnienie

Podmioty praw autorskich nie zawsze udzielają licencji w celu użytkowania utworów objętych 
ochroną.

Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizacje zbiorowego zarządzania i 
użytkownicy prowadzą w dobrej wierze 
negocjacje w sprawie udzielania licencji 
dotyczących praw, wymieniając przy tym
wszystkie niezbędne informacje na temat 
świadczonych przez siebie usług.

1. Organizacje zbiorowego zarządzania i 
użytkownicy prowadzą w dobrej wierze 
negocjacje w sprawie udzielania licencji 
dotyczących praw. Dostarczają wszystkich 
niezbędnych informacji na temat 
świadczonych przez siebie usług.

Or. fr

Poprawka 76
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 
obiektywnych i niedyskryminujących
kryteriach. Organizacje zbiorowego 
zarządzania, które udzielają licencji 
dotyczących praw, nie są zobowiązane, w 
przypadku innego rodzaju usług, w 
szczególności usług internetowych, 
opierać się na warunkach udzielania 
licencji uzgodnionych z użytkownikiem, w
sytuacji gdy ten ostatni świadczy nowy 
rodzaj usług, które są powszechnie 
dostępne krócej niż trzy lata.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje przeniesienie art. 32 do art. 15 ust. 2 i poszerzenie zakresu jego 
zastosowania w celu uwzględnienia wszystkich usług internetowych i nieinternetowych. 
Należy dbać o rozwój nowych usług na rynku.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi



PR\934456PL.doc 47/68 PE510.562v01-00

PL

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 należy 
ustalić i obliczyć w oparciu o obiektywne 
kryteria, które odzwierciedlają, w 
szczególności zakres i wartość
użytkowania praw w obrocie 
gospodarczym.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje skodyfikowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria umożliwiające obliczenie stawek 
wynagrodzeń autorskich, o których mowa 
w akapicie drugim, powinny zostać 
bezzwłocznie przekazane właściwemu 
użytkownikowi.

Or. fr

Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizacje zbiorowego zarządzania 
bezzwłocznie udzielają odpowiedzi na 
wnioski użytkowników i wskazują 
informacje niezbędne do zaproponowania 
warunków udzielenia licencji. 
Organizacje zbiorowego zarządzania 
proponują udzielenie licencji w 
rozsądnym terminie, nie później niż 90 dni 
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od daty przyjęcia wniosku lub otrzymania 
wymaganych przez organizacje 
zbiorowego zarządzania informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Pozostawiając państwom członkowskim pewną swobodę działania, należy ująć w ramy 
negocjacje między organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami.

Poprawka 80
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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by właściwe organy, o których mowa w 
art. 39, nadzorowały przestrzeganie 
wymagań określonych w ust. 2–3. 

Or. fr
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Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Obowiązki użytkowników

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
użytkownicy, w rozsądnym terminie, 
przekazywali organizacjom zbiorowego 
zarządzania wszystkie informacje na 
temat użytkowania praw, kategorii praw, 
utworów, rodzajów utworów lub innych 
przedmiotów prawa autorskiego, które 
organizacje zbiorowego zarządzania 
reprezentują, w celu pobrania i podziału 
wynagrodzeń autorskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Na użytkowników należy nałożyć obowiązek informacyjny w celu umożliwienia organizacjom 
zbiorowego zarządzania działania zgodnego z wymaganiami dyrektywy.

Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Informacje przekazywane podmiotom 
praw autorskich dotyczące zarządzania ich 
prawami

Informacje przekazywane członkom
dotyczące zarządzania ich prawami

Or. fr

Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie
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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 na należycie uzasadnione
żądanie każdego podmiotu praw 
autorskich, którego prawa reprezentuje, 
każdej organizacji zbiorowego 
zarządzania, w imieniu której zarządza 
prawami na podstawie umowy o 
reprezentacji, lub każdego użytkownika 
następujące informacje:

Or. fr

Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 86
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, 

2. Ponadto organizacja zbiorowego 
zarządzania udostępnia na należycie 
uzasadnione żądanie każdego podmiotu 
praw autorskich lub każdej organizacji 
zbiorowego zarządzania wszystkie 
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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.

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. fr

Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zasady podziału kwot należnych 
podmiotom praw autorskich;

d) ogólny sposób podziału kwot należnych 
podmiotom praw autorskich;

Or. fr

Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zasady dotyczące opłat z tytułu 
zarządzania;

e) zasady dotyczące opłat z tytułu 
zarządzania i potrąceń z przychodów 
osiąganych w wyniku ich zainwestowania;

Or. fr

Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) ogólny sposób użytkowania kwot, o 
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których mowa w art. 12 ust. 2;

Or. fr

Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
spełnianie tych wymogów przez 
organizacje zbiorowego zarządzania 
mogło być skutecznie weryfikowane przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 
39.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. art. 40, ust 1.

Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uwzględnianie bez zbędnej zwłoki 
wszelkich ewentualnych zmian informacji 
opisanych w lit. a);

d) uwzględnianie bez zbędnej zwłoki 
wszelkich ewentualnych zmian informacji 
opisanych w lit. a) i b);

Or. fr

Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organizacja zbiorowego zarządzania, 
która udziela licencji wieloterytorialnych 

1. Organizacja zbiorowego zarządzania, 
która udziela licencji wieloterytorialnych 
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dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, udziela drogą elektroniczną 
dostawcom internetowych usług 
muzycznych, podmiotom praw autorskich
oraz innym organizacjom zbiorowego 
zarządzania aktualnych informacji 
umożliwiających identyfikację 
internetowego repertuaru muzycznego, 
który reprezentuje. Informacje te obejmują 
reprezentowane utwory muzyczne, 
reprezentowane w całości lub części prawa 
oraz reprezentowane państwa 
członkowskie.

dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, udziela drogą elektroniczną 
dostawcom internetowych usług 
muzycznych, członkom oraz innym 
organizacjom zbiorowego zarządzania 
aktualnych informacji umożliwiających 
identyfikację internetowego repertuaru 
muzycznego, który reprezentuje. 
Informacje te obejmują:

a) reprezentowane utwory muzyczne, 
szczególnie nazwisko twórcy i tytuł 
nagrania;
b) reprezentowane w całości lub części 
prawa; oraz
c) reprezentowane państwa członkowskie.

(Zakończenie art. 23 ust. 1 w tekście Komisji stało się lit. a)–c) w poprawce Parlamentu).

Or. fr

Poprawka 93
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.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca wprowadza nowy artykuł dotyczący ochrony danych osobowych, który stosuje 
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się do procesów przetwarzania danych wynikających z wdrożenia dyrektywy.

Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja może opracować modele 
formularzy na potrzeby sposobów 
zgłaszania, o których mowa w ust. 2, i 
formatów faktur, o których mowa w ust. 3. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 41b ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisji Europejskiej należy umożliwić przyjmowanie aktów wykonawczych w celu 
wprowadzenia modeli formularzy do zgłaszania użytkowania praw jak również faktur 
przeznaczonych dla użytkowników.

Poprawka 95
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. 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. 
Organizacja zbiorowego zarządzania, 
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której zlecono udzielanie licencji, oferuje 
ich udzielenie na tych samych warunkach 
co w przypadku własnego repertuaru.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić niedyskryminujący charakter zarządzania prawami i zaznaczyć, że warunki 
udzielania licencji muszą być identyczne.

Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zachować wyłączny charakter praw.

Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przepisy art. 18 ust. 1 lit. a) i c), art. 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 36 stosuje 
się również do podmiotów, w których 
całość lub część udziałów posiada lub 
które bezpośrednio lub pośrednio
kontroluje organizacja zbiorowego 
zarządzania i które udzielają lub oferują 
udzielanie licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji.

Or. fr

Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Warunki udzielania licencji dostawcom 

usług internetowych
Organizacja zbiorowego zarządzania, 
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która udziela licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, nie jest zobowiązana, przy 
udzielaniu licencji na usługi innego 
rodzaju, opierać się na warunkach 
udzielania licencji uzgodnionych z 
dostawcą internetowych usług 
muzycznych, który świadczy nowy rodzaj 
usług, które są powszechnie dostępne 
krócej niż trzy lata.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł zostanie przeniesiony do art. 15.

Poprawka 99
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 
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 
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emisji jego programu radiowego lub 
telewizyjnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art.2.

Poprawka 100
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury rozstrzygania sporów dostępne 
członkom oraz podmiotom praw 

autorskich

Procedury wnoszenia zażaleń

Or. fr

Poprawka 101
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
udostępniały swoim członkom oraz 
podmiotom praw autorskich skuteczne 
procedury szybkiego rozpatrywania skarg i 
rozstrzygania sporów, w szczególności w 
odniesieniu do udzielenia upoważnienia do 
zarządzania prawami i jego cofnięcia, 
wycofania praw spod zarządu, warunków 
członkostwa, pobierania kwot należnych 
podmiotom praw autorskich, dokonywania 
potrąceń od tych kwot oraz ich podziału i 
wypłaty.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
organizacje zbiorowego zarządzania 
udostępniały swoim członkom, podmiotom 
praw autorskich oraz organizacjom 
zbiorowego zarządzania, w imieniu 
których zarządzają prawami na podstawie 
umowy o reprezentacji, skuteczne 
procedury szybkiego rozpatrywania 
zażaleń i rozstrzygania sporów, w 
szczególności w odniesieniu do udzielenia 
upoważnienia do zarządzania prawami i 
jego cofnięcia, wycofania praw spod 
zarządu, warunków członkostwa, 
pobierania kwot należnych podmiotom 
praw autorskich, dokonywania potrąceń od 
tych kwot oraz ich podziału i wypłaty.

Or. fr
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Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
udzielają na piśmie odpowiedzi na skargi
członków lub podmiotów praw autorskich. 
Odrzucenie skargi przez organizację 
zbiorowego zarządzania wymaga 
uzasadnienia.

2. Organizacje zbiorowego zarządzania
udzielają na piśmie odpowiedzi na 
zażalenia członków, podmiotów praw 
autorskich lub organizacji zbiorowego 
zarządzania, w imieniu których zarządzają 
prawami na podstawie umowy o 
reprezentacji. Odrzucenie zażalenia przez 
organizację zbiorowego zarządzania 
wymaga uzasadnienia.

Or. fr

Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strony mają swobodę dochodzenia i 
obrony swoich praw w drodze wniesienia 
sprawy do sądu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury rozstrzygania sporów dostępne 
użytkownikom

Alternatywne procedury rozstrzygania 
sporów

Or. fr
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Poprawka 105
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 mogą 
postanowić, że spory wynikające z 
zastosowania niniejszej dyrektywy 
zaistniałe między organizacjami 
zbiorowego zarządzania, członkami 
organizacji zbiorowego zarządzania, 
podmiotami praw autorskich lub 
użytkownikami, będą poddawane szybkiej, 
niezależnej i bezstronnej procedurze 
alternatywnego rozstrzygania sporów.

Or. fr

Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by do celów tytułu III następujące spory z 
udziałem organizacji zbiorowego 
zarządzania, która udziela lub oferuje 
udzielanie licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, mogły być poddane 
niezależnej i bezstronnej procedurze 
alternatywnego rozstrzygania sporów:
a) spory z faktycznym lub potencjalnym 
dostawcą internetowych usług 
muzycznych dotyczące stosowania art. 22, 
23 i 25;
b) spory z jednym podmiotem praw 
autorskich lub większą ich liczbą 
dotyczące stosowania art. 22, 23, 24, 25, 
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26, 28, 29 i 30;
c) spory z inną organizacją zbiorowego 
zarządzania dotyczące stosowania art. 24, 
25, 26, 28 i 29.

Or. fr

Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Również w przypadkach, gdy obowiązek 
określony w ust. 1 jest spełniony przez 
zapewnienie możliwości wniesienia sporu 
do niezależnego i bezstronnego organu 
rozstrzygania sporów, strony mają 
swobodę dochodzenia i obrony swoich 
praw w drodze wniesienia sprawy do sądu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Alternatywne procedury rozstrzygania 

sporów
1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
do celów tytułu III następujące spory z 
udziałem organizacji zbiorowego 
zarządzania, która udziela lub oferuje 
udzielanie licencji wieloterytorialnych 
dotyczących praw do utworów 
muzycznych na internetowym polu 
eksploatacji, mogły być przedłożone 
niezależnemu i bezstronnemu organowi 
stosującemu alternatywne metody 
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rozstrzygania sporów:
a) spory z faktycznym lub potencjalnym 
dostawcą internetowych usług 
muzycznych dotyczące stosowania art. 22, 
23 i 25;
b) spory z jednym podmiotem praw 
autorskich lub większą ich liczbą 
dotyczące stosowania art. 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29 i 30.
c) spory z inną organizacją zbiorowego 
zarządzania dotyczące stosowania art. 24, 
25, 26, 28 i 29.
2. Organizacje zbiorowego zarządzania 
informują odpowiednie strony o istnieniu 
alternatywnych procedur rozstrzygania 
sporów, o których mowa w ust. 1.
3. Procedury, o których mowa w ust. 1 i 2, 
nie stanowią dla stron przeszkody w 
dochodzeniu i obronie swoich praw w 
drodze wniesienia sprawy do sądu.

Or. fr

Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Rozstrzyganie sporów

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
spory między organizacjami zbiorowego 
zarządzania a użytkownikami dotyczące w 
szczególności obowiązujących lub 
proponowanych warunków udzielenia 
licencji, stawek wynagrodzeń autorskich 
oraz przypadków odmowy udzielenia 
licencji mogły być przekazywane do 
rozstrzygnięcia przez sąd lub przez 
niezależny i bezstronny organ 
rozstrzygania sporów.
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2. Art. 34, art. 35 i art. 36a ust. 1 nie 
naruszają prawa stron do dochodzenia i 
obrony swoich praw na drodze sądowej.

Or. fr

Poprawka 110
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skargi Kontrola stosowania dyrektywy

Or. fr

Poprawka 111
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ustanowione zostały procedury, które 
umożliwiają członkom organizacji 
zbiorowego zarządzania, podmiotom praw 
autorskich, użytkownikom oraz innym 
zainteresowanym stronom składanie skarg 
do właściwych organów dotyczących 
działalności organizacji zbiorowego 
zarządzania objętej zakresem niniejszej 
dyrektywy.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy, które dopilnowują, by
organizacje zbiorowego zarządzania z 
siedzibą na ich terytorium respektowały 
przepisy prawa krajowego przyjęte w celu 
stosowania niniejszej dyrektywy. 

Or. fr

Poprawka 112
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
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by ustanowione zostały procedury, które 
umożliwią członkom organizacji 
zbiorowego zarządzania, podmiotom praw 
autorskich, użytkownikom oraz innym 
zainteresowanym stronom składanie do 
właściwych organów skarg dotyczących 
działalności organizacji zbiorowego 
zarządzania objętej zakresem niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość nakładania przez swoje 
odnośne właściwe organy stosownych 
sankcji i środków administracyjnych w 
przypadku nieprzestrzegania przepisów 
prawa krajowego przyjętych w celu 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
zapewniają stosowanie tych sankcji i 
środków. Te sankcje i środki muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Państwa członkowskie powiadomią 
Komisję o wyżej wspomnianych 
przepisach najpóźniej do dnia […] r. i 
informują ją bezzwłocznie o wszelkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.

Or. fr

Poprawka 114
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o właściwych organach, o 
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których mowa w art. 15, 21, 37, 38 i 40 
najpóźniej do dnia […] r.

Or. fr

Poprawka 115
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
dopilnowania, by procedury dotyczące 
składania skarg, o których mowa w ust. 1, 
były zarządzane przez właściwe organy 
upoważnione do zapewnienia zgodności z 
przepisami prawa krajowego przyjętymi 
zgodnie z wymogami ustanowionymi w 
niniejszej dyrektywie.

skreślony

Or. fr

Poprawka 116
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony
Sankcje i środki administracyjne

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.
2. Państwa członkowskie powiadomią 
Komisję o przepisach, o których mowa w 
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ust. 1, do dnia […] r. i powiadamiają ją 
bezzwłocznie o wszelkich późniejszych 
zmianach tych przepisów.

Or. fr

Poprawka 117
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powiadomią 
Komisję o właściwych organach, o których 
mowa w art. 21, 37, 38 i 40, najpóźniej do 
dnia […] r.

Państwa członkowskie powiadomią 
Komisję o właściwych organach, o których 
mowa w art. 15, 21, 37, 38 i 40 najpóźniej 
do dnia […] r. Komisja publikuje 
przekazane informacje na swoich 
stronach internetowych.

Or. fr

Poprawka 118
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje przekazane informacje 
na swoich stronach internetowych.

skreślony

Or. fr

Poprawka 119
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 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy, o których mowa w art. 
39, monitorowały przestrzeganie 
wymogów określonych w przepisach tytułu 
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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.

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.

Or. fr

Poprawka 120
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41a
Ochrona danych osobowych

Operacje przetwarzania danych 
osobowych podejmowane w ramach 
stosowania niniejszej dyrektywy powinny 
być zgodne z dyrektywą 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych1.
______________
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Or. fr

Poprawka 121
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41b
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Komitet
1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. fr

Poprawka 122
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] r. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] r. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Or. fr


