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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1665/2008, którą złożyła Becky Hogge (Wielka Brytania), w imieniu 
Open Rights Group, z 13 952 podpisami, w sprawie wydłużenia okresu 
ochrony praw autorskich w odniesieniu do nagrań dźwiękowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwiają się wydłużeniu okresu ochrony praw autorskich 
i pokrewnych. Wniosek Komisji COM (2008) 464, zmieniający dyrektywę 2006/116/WE, 
wydłuża ten okres z 50 do 95 lat w odniesieniu do artystów wykonawców i producentów 
fonogramów czy nagrań dźwiękowych. Autorzy petycji zwracają się o uwzględnienie 
zarówno przedstawicieli wolnych zawodów, jak i konsumentów przy zmianie dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Petycja, podpisana przez 13 952 osoby, apeluje do instytucji europejskich o zagwarantowanie, 
że polityka w dziedzinie praw autorskich uwzględnia wszystkie zainteresowane strony, w tym 
konsumentów i organizacje użyteczności publicznej, a nie tylko posiadaczy praw 
handlowych, którzy opowiadają się za wydłużeniem okresu ochrony praw autorskich.  
Składający petycję uważają, że wniosek dotyczący wydłużenia, oraz szerzej polityka praw 
autorskich, koncentruje się nadmiernie na korzyściach dla posiadaczy praw autorskich oraz 
podmiotów zarządzających tymi prawami.

Skuteczność wniosku 
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Wniosek Komisji został poprzedzony oceną wpływu1, która brała pod uwagę opinie 
wszystkich zainteresowanych stron, w tym konsumentów i organizacji użyteczności 
publicznej. Służby Komisji przeanalizowały szereg badań, w tym badania wspomniane w 
petycji. Wykaz badań znajduje się na stronie 13 oceny wpływu. Komisja pragnie podkreślić, 
że badania akademickie, o których wspominają autorzy petycji zawierają ogólne stwierdzenia 
dotyczące polityki praw autorskich oraz badają tło historyczne praw artystów wykonawców. 
Z jednym wyjątkiem, żadne z opracowań akademickich, o których wspominają autorzy 
petycji, nie zawiera analizy empirycznej dotyczącej korzyści dla wykonawców czy wpływu 
na konsumentów.

Sama analiza wpływu Komisji, oparta na danych empirycznych, stwierdza, że średnie roczne 
dodatkowe wpływy z wydłużenia praw w przypadku przeciętnego wykonawcy nie byłyby 
spektakularne (w porównaniu z zarobkami wysoko postawionych pracowników sektora 
bankowości czy ubezpieczeń), lecz istotne i znaczące z punktu widzenia przeciętnego 
wykonawcy. 

Korzyści płynące z wydłużenia okresu prawa do tantiem za transmisje i występy publiczne w 
barach i dyskotekach wyniosłyby do 737 euro.  Podstawą dla tych wyliczeń jest fakt, że 
wpływy artystów wykonawców w pierwszych 10 latach wyniosłyby do 18 mln euro, a blisko 
24 500 wykonawców straciłoby ochronę w pierwszej dekadzie.  Jeśli wpływy z całej 
pierwszej dekady (18 mln euro) podzieli się między 24 500 artystów wykonawców, którzy 
straciliby ochronę w tej dekadzie, średnie korzyści dla wykonawcy w ciągu dekady 
wyniosłyby do 737 euro na rok.

Alternatywne wyliczenia składających petycję (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) zawierają błędy. Dzielą 
wynik Komisji przez dziesięć zakładając, że 24 400 artystów wykonawców rocznie traci 
ochronę. Jest jasne, że suma odnosi się do liczby artystów wykonawców, którzy stracą 
ochronę w ciągu 10 lat.

Dodatkowe korzyści dla artystów wykonawców pochodzą z funduszu muzyków sesyjnych. W 
przeciwieństwie do argumentów przedstawionych przez autorów petycji, z funduszu tego 
wyraźnie nie korzystają  „bogaci i sławni” artyści wykonawcy, lecz muzycy sesyjni.  Fundusz 
muzyków sesyjnych przyniósłby między 130 a 2065 euro rocznie dodatkowych dochodów dla 
przeciętnego muzyka sesyjnego.  Chociaż składający petycję uznaliby te kwoty za niewielkie, 
muzycy sesyjni są innego zdania. 

Po raz kolejny alternatywne wyliczenia autorów petycji (link powyżej) zawierają błędy.  
Zakładają one, że wszyscy artyści wykonawcy będą się kwalifikować do otrzymania wypłat z 
funduszu muzyków sesyjnych, gdy w rzeczywistości jasno wynika, że fundusz powstał 
wyłącznie w celu rekompensat dla artystów wykonawców, którzy przekazali swoje prawa w 
zamian za jednorazową opłatę. Zatem wypłaty z funduszu z pewnością nie dotyczą 
wymienionych w nagraniu renomowanych artystów.

                                               
1 Dokument roboczy służb Komisji: „Ocena wpływu dotycząca sytuacji prawno-gospodarczej artystów 

wykonawców i producentów nagrań w Unii Europejskiej.”  23 kwietnia 2008 r. 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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Powyższe wyliczenia nie uwzględniają dodatkowych zarobków, które otrzymają wymienieni 
w nagraniu wykonawcy (artyści mający umowy o tantiemy), ponieważ w wydłużonym 
okresie ochrony praw nie będą już dozwolone potrącenia stawki tantiem. W przypadku 
artystów, którzy nigdy nie otrzymali gwarantowanych umową tantiem w ciągu pierwszych 50 
lat, ponieważ producent nagrań nie uzyskał jeszcze zwrotu inwestycji w nich, wniosek 
proponuje  klauzulę „czystej karty”. Oznacza to, że wykonawcy ci zaczną pobierać tantiemy 
w wydłużonym okresie ochrony praw - biorąc pod uwagę, że reszta sumy należnej 
producentowi nagrań zostanie anulowana.

W ten sposób wniosek przyczyni się do istotnego powiększenia zarobków, w szczególności w 
późniejszym okresie życia, zdecydowanej większości mało znanych lub nieznanych artystów, 
w szczególności tych wymienionych w nagraniu artystów wykonawców, którzy nie 
otrzymywali wcześniej tantiem oraz muzyków sesyjnych, którzy po raz pierwszy w swojej 
karierze otrzymają dodatkową wypłatę z funduszu.

Fakt, że producenci nagrań również skorzystają z wydłużenia okresu ochrony praw, a zatem 
będą mieli dodatkowe dochody, jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania funduszu. Bez 
sprzedaży nagrań nie ma źródła dochodów dla muzyków sesyjnych.

Zgodnie z wnioskiem Komisji na fundusz składać się będzie 20% dochodów ze sprzedaży 
uzyskanych przez producentów nagrań w wydłużonym okresie.   Fakt, że przemysł 
fonograficzny stale i jak dotąd bez powodzenia usiłuje ograniczyć kwoty do przeznaczenia na 
fundusz pokazuje, że wniosek Komisji nie jest prezentem dla tego przemysłu.

Ponadto producenci nagrań zapłacą więcej tantiem w wydłużonym okresie, ponieważ będą 
musieli wypłacać pełną ich stawkę wszystkim wymienionym w nagraniu wykonawcom.  
Zasada ta jest konsekwentnie pomijana w krytykach ze strony świata akademickiego. 

Obawy społeczne

Po uwzględnieniu wszystkich opinii Komisja uważa, że wniosek dotyczący wydłużenia 
okresu ochrony praw autorskich jest rzeczywiście wyważony. Negocjacje z Parlamentem 
Europejskim i Radą Ministrów odbywające się w procedurze współdecyzji również 
gwarantują, że ostateczny tekst nie pominie żadnych obaw wyrażonych przez obywateli 
europejskich czy też przez władze krajowe.

Komisja uważa, że porównanie do inicjatywy dotyczącej patentów na oprogramowanie jest 
zupełnie niewłaściwe i wskazywałoby, że ogromne wsparcie, jakie wniosek otrzymuje od 
związków muzyków, jest wymownym dowodem w tej sprawie.  Celem wniosku nie jest 
zapewnienie przeżycia przemysłowi fonograficznemu, ani ochrona kilku największych 
interesów korporacyjnych, lecz dawno należące się przyznanie faktu, że życie na godziwym 
poziomie wykonawców, piosenkarzy, dyrygentów i członków chóru zależy od tantiem 
wynikających z ochrony praw autorskich.

Nagrania stanowiące dobro publiczne

Propozycja wydłużenia okresu ochrony praw dotyczy jedynie praw wykonawców i 
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producentów nagrań. Oznacza to, że jeżeli wniosek ten zostanie przyjęty w 2010 r. jedynie 
prawa wykonawców i producentów od roku 1960 zostaną objęte wydłużeniem okresu 
ochrony.

Składający petycję nie wspominają jednak o tym, że prawa autorskie są chronione przez okres 
70 lat od śmierci ostatniego ze współautorów.  Oznacza to zazwyczaj, że prace autorskie 
pozostają chronione przez okres trwający nawet 140 lub 150 lat. Prawa autorskie 
(kompozytora lub autora słów) w tych samych nagraniach powstałych od 1960 r. będą zatem 
chronione długo nawet po wygaśnięciu praw wykonawców, których ochrona zostanie 
wydłużona.  Jedynie po wygaśnięciu praw autorskich utwór muzyczny może zostać uznane za 
dobro publiczne.  Oznacza to, że autorzy otrzymują tantiemy przez długi okres, nawet po 
wygaśnięciu okresu ochrony nagrań dźwiękowych.

Klauzula „wykorzystuj albo strać”

Klauzula „wykorzystuj albo strać” ma pozwolić wykonawcom na korzystanie z ich praw w 
nagraniu, jeżeli producent nie sprzedaje utworów muzycznych, których dana osoba jest 
wykonawcą ani w internecie ani w sklepach. Wykonawca może sam ponownie wydać 
muzykę lub znaleźć innego producenta, który to zrobi.

Składający petycję mylą się co do tego, że wykonawcy lub użytkownicy ponoszą ciężar 
dowodu, że nagranie nie zostało kiedyś „gdzieś udostępnione”.  Nie odpowiada to dokładnie 
założeniom klauzuli „wykorzystuj albo strać”.  W klauzuli wyraźnie stwierdza się, że 
wykonawcy mogą poinformować producenta o zamiarze zakończenia umowy, jeżeli ten nie 
udostępnia nagrań w internecie lub nie sprzedaje ich w formie płyt CD.  Jeżeli producent „nie 
korzysta z praw na obydwa sposoby” przekazane prawa autorskie powracają do wykonawcy, 
a prawa producenta do nagrania dźwiękowego przestają obowiązywać.
    
Kwestie audiowizualne

Wniosek w obecnej formie nie obejmuje sektora audiowizualnego.  W procesie negocjacji 
Komisja stwierdziła, że konieczne są dalsze badania tego sektora, zanim złożony zostanie 
jakikolwiek wniosek w sprawie działań. Obecny wniosek zawiera zatem artykuł stanowiący, 
że Komisja przeprowadzi osobną ocenę wpływu na wykonawców w sektorze 
audiowizualnym.

Przejrzystość

Komisja zgadza się ze stwierdzeniem, że kwestii stosowania prawa nie należy mylić z 
okresem i zakresem ochrony praw własności intelektualnej. Obecny wniosek nie zawiera 
żadnych środków wykonawczych.  Poprzez wydłużenie okresu ochrony praw wniosek 
promuje takie prawa jak godziwe wynagrodzenie za emisję i udostępnianie nagrań 
odbiorcom, co pozwala wykonawcom na otrzymywanie bezpośrednich korzyści bez uciekania 
się do uciążliwych środków egzekwowania przepisów lub do technologii zarządzania 
prawami cyfrowymi.

Zasada podejścia opartego na dowodzie
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Komisja uważa, że przedstawiła poważne dowody w ocenie oddziaływania. Ocena wpływu 
badała również kwestię cen konsumenckich. Brak jest dowodów wskazujących na związek 
przyczynowo-skutkowy między ochroną praw autorskich wykonawców lub producentów, a 
ceną detaliczną nagrań dźwiękowych. Komisja stwierdziła, że cena nagrań dźwiękowych jest 
ograniczona wieloma innymi czynnikami, w tym powierzchnią regałów sklepowych i marżą 
sprzedawców detalicznych.  Dowód empiryczny wskazuje na to, że ceny nagrań 
dźwiękowych nie spadają z chwilą wygaśnięcia praw autorskich do nich. Wynika to głównie 
z faktu, że autorzy wciąż są wynagradzani za swoje piosenki (objęte ochroną do końca życia 
twórcy plus 70 lat) i że ceny oferowane przez przedsiębiorstwa publiczne są zasadniczo takie 
same jak ceny firm nagraniowych.

Jeśli chodzi o sprzedaż internetową, ceny utworu muzycznego oferowane przez podmioty 
dominujące obecnie na rynku, takie jak iTunes, są takie same bez względu na to, czy jest on 
objęty prawami autorskimi czy nie.

Usługi oparte na abonamencie udostępniają repertuar lub określoną liczbę utworów za 
miesięczną opłatą i cena ta nie zmienia się w zależności od liczby utworów objętych prawami 
autorskimi.

Dostęp do usług muzycznych w pakiecie, jak np. „Nokia comes with music” (telefony 
komórkowe) lub „Orange music max” (IPS, telefonia komórkowa) również kosztuje tyle 
samo bez względu na to, jakie utwory klient ściąga.

Spośród 100 serwisów muzycznych objętych przeglądem w ramach ostatniego przeglądu 
muzycznego dotyczącego oferty w zakresie muzyki cyfrowej w pierwszej połowie 2008 r. 
(„Observatoire de la musique Etat des lieux de l'offre de musique numérique au premier 
semestre 2008”) jedynie jeden serwis oferuje dostęp do nagrań dźwiękowych, które nie są już 
objęte ochroną.  Cena, tj. 1 EUR za utwór, jest taka sama, jak cena pobierana za utwory 
pozostające pod ochroną.

Status wniosku

Parlament Europejski rozpatrzył i głosował nad wnioskiem w czterech równych komisjach: 
Kultury (10 grudnia 2008 r.), Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (12 grudnia 
2008 r.), Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (16 grudnia 2008 r.) i w komisji 
prowadzącej tę sprawę, tj. Komisji Prawnej (18 lutego 2009 r.). Wyniki tych głosowań były 
zdecydowanie pozytywne.

Negocjacje wciąż trwają w Radzie i wygląda na to, że teksty Rady i PE są dość zbieżne.  
Punktem zbieżnym okazuje się być przedłużenie okresu ochrony ograniczone do 70 lat z 
funduszem muzyków sesyjnych, jasna klauzula „czystej karty” i postanowienie „wykorzystuj 
albo strać” stosowane w odniesieniu do wszystkich nagrań dźwiękowych, bez względu na to, 
czy zostały nagrane przed wejściem w życie nowego okresu czy po nim.

Wnioski

Komisja uważa, że wniosek został szeroko omówiony, z uwzględnieniem wkładu ze strony 
wszystkich zainteresowanych podmiotów, oraz że stanowi wyważony tekst legislacyjny.  
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Pierwotnym celem wniosku jest wsparcie sytuacji finansowej wykonawców. Fakt, że 
wykonawcy oczekują na przyjęcie wniosku wskazywałby na to, że przyszłe rezultaty będą 
bliskie wynikom, które określiła Komisja w swojej kompleksowej ocenie wpływu.


