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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących sugestii:

1. przyjmuje zalecenie Komisji oraz zwraca się do niej o jak najszybsze przedstawienie, po 
przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami i gruntownym badaniu rynku, 
właściwego wniosku prawnego w skuteczny sposób regulującego zbiorowe zarządzanie 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w przemyśle muzycznym, uwzględniając 
szczególny charakter epoki cyfrowej oraz konieczność osiągnięcia równowagi pomiędzy 
zagwarantowaniem różnorodności kulturowej w Europie, ochroną repertuarów lokalnych, 
promocją kreatywności oraz ochroną interesów zarówno podmiotów praw autorskich, jak 
i użytkowników komercyjnych;

2. ubolewa nad faktem, że Komisja nie przeprowadziła szeroko zakrojonych i 
szczegółowych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz Parlamentem Europejskim 
przed przyjęciem zalecenia oraz podkreśla konieczność przeprowadzenia konsultacji z 
prawdziwego zdarzenia ze wszelkimi kategoriami podmiotów praw autorskich w 
odniesieniu do jakichkolwiek przyszłych działań związanych z regulacjami prawnymi w 
tym procesie w celu zagwarantowania sprawiedliwej i wyrównanej reprezentacji ich 
interesów;

3. przyznaje, że większa konkurencyjność w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i 
prawami pokrewnymi w przemyśle muzycznym, o ile jest uczciwa i przejrzysta, może w 
odpowiednich okolicznościach zapewnić ochronę pozycji autorów w Europie (w tym 
autorów lokalnych i repertuaru mniejszościowego) oraz stanowić wsparcie dla 
różnorodności kulturowej w Europie;

4. wzywa Komisję do oceny odpowiednich inicjatyw w celu zapewnienia na stałe szerokiego 
dostępu publicznego do repertuaru, w tym do utworów artystów mniej znanych lub 
lokalnych, przy poszanowaniu Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania 
różnorodności form ekspresji kulturalnej, uwzględniając szczególny charakter epoki 
cyfrowej, a także biorąc pod uwagę bezpośredni i pośredni wpływ, jaki taki dostęp 
wywrze na ogólną pozycję autorów i różnorodność kulturową,

5. jest zdania, że muzyka nie jest towarem i że podmioty zbiorowego zarządzania prawami 
to głównie organizacje niekomercyjne, a zatem wprowadzenie systemu opartego na 
nieograniczonej konkurencji może nie być w interesie autorów oraz w interesie 
promowania różnorodności kulturalnej i kreatywności w Europie;

6. rozumie i wspiera postanowienia dotyczące istniejącej możliwości wyboru przez 
podmioty praw autorskich podmiotu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, 
określenia praw online przekazywanych do zbiorowego zarządzania oraz ich zasięgu 
terytorialnego, a także uprawnienia do wycofania praw od podmiotu zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi lub przeniesienia zlecenia zarządzania tymi prawami na 
inny podmiot oraz podkreśla znaczenie uwzględnienia efektywności współpracy 
pomiędzy podmiotami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi także w celu ochrony 
interesów mniejszych i lokalnych podmiotów praw autorskich oraz ochrony 
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różnorodności kulturowej;

7. wyraża zaniepokojenie z powodu potencjalnego zagrożenia, że niektóre z postanowień 
zalecenia mogą wywrzeć negatywny wpływ na repertuar lokalny i różnorodność 
kulturową, jako że mogą one wiązać się z ryzykiem sprzyjania koncentracji praw u 
większych podmiotów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; jest zdania, że 
konieczne jest dokonanie oceny wpływu wszelkich inicjatyw w zakresie wprowadzenia 
konkurencji pomiędzy podmiotami zarządzania prawami autorskimi pod względem 
przyciągania podmiotów praw autorskich osiągających największe zyski;

8. jest przekonany, że należy utrzymać system umów o wzajemną reprezentację, jako że 
pozwala on wszystkim bez wyjątku użytkownikom komercyjnym i indywidualnym 
uzyskać równy dostęp do światowego repertuaru, gwarantuje on lepszą ochronę 
podmiotom praw autorskich, gwarantuje rzeczywistą różnorodność kulturową, a także 
stymuluje uczciwą konkurencję na rynku wewnętrznym;

9. jest przekonany, że poza stymulacją konkurencji na rynku wewnętrznym, możliwość 
wyboru przez podmioty praw autorskich podmiotu zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim ma on siedzibę, musi 

- wiązać się z podjęciem właściwych środków gwarantujących i wspierających 
różnorodność form wyrazu kulturowego, mianowicie poprzez oferowanie użytkownikom 
dużych, zróżnicowanych repertuarów, a zwłaszcza repertuarów lokalnych,

- gwarantować, że wszystkie podmioty praw autorskich, niezależnie od narodowości i
miejsca zamieszkania, otrzymują sprawiedliwą część honorarium autorskiego w możliwie 
najbardziej bezpośredni sposób,

- nie dopuścić do sytuacji, w której podmioty praw autorskich przynoszące największe 
zyski wzmocnią swoją dominującą pozycję na rynku ze szkodą dla podmiotów 
osiągających mniejsze zyski,

w związku z tym konieczna jest skrupulatna ocena konsekwencji;

10. jest także zdania, że wprowadzenie sprawiedliwego i przejrzystego systemu konkurencji, 
który nie prowadzi do zaniżania dochodów autorów odbędzie się z największą korzyścią 
dla interesów autorów, a w konsekwencji, także i dla różnorodności kulturalnej w 
Europie;

11. z zadowoleniem przyjmuje wszelkie wysiłki zmierzające do ożywienia rynku 
wewnętrznego oraz wyznaczenie celu polegającym na promowaniu międzynarodowego 
rozpowszechniania europejskich utworów muzycznych bez względu na podmiot 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, mając na uwadze, że każdy, mniej lub 
bardziej znany repertuar, powinien być traktowany w taki sam sposób,

12. jest przekonany, że istniejący system krajowych podmiotów zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi powinien w dalszym ciągu odgrywać istotną rolę zapewniając 
wsparcie społeczne dla autorów „mniejszościowych” oraz promując różnorodność 
kulturową, aczkolwiek w warunkach bardziej intensywnej konkurencji,
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13. zwraca uwagę, że istniejąca sieć krajowych podmiotów zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi odgrywa istotną rolę zapewniając wsparcie finansowe służące promocji 
nowego i mniejszościowego repertuaru w Europie i że takiego wsparcia nie można 
zaprzepaścić;

14. uważa ponadto, że w celu zapewnienia kompletnego i w pełni funkcjonującego systemu 
wzajemności przynoszącego korzyści wszystkim podmiotom praw autorskich, 
podstawowe znaczenie ma wprowadzenie zakazu wyłącznych uprawnień w zakresie 
bezpośredniego pobierania honorariów autorskich między głównymi podmiotami praw 
autorskich a krajowymi podmiotami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi we 
wszystkich państwach członkowskich, ponieważ może to doprowadzić do szybkiego 
wyginięcia krajowych podmiotów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz 
osłabienia pozycji repertuaru mniejszościowego, a także ograniczenia różnorodności 
kulturowej w Europie;

15. z radością przyjmuje wezwanie do lepszego kierowania podmiotami zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi poprzez lepszą przejrzystość, brak dyskryminacji oraz 
reguły odpowiedzialności;

16. wzywa państwa członkowskie i podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do 
zagwarantowania sprawiedliwej reprezentacji wszystkich kategorii podmiotów praw 
autorskich w podmiotach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a co za tym idzie, 
ich proporcjonalnego uczestnictwa w wewnętrznym procesie decyzyjnym;

17. jest zdania, że należy zachować funkcjonujący obecnie system wzajemnego pobierania 
honorariów autorskich po to, aby wprowadzić konkurencję w oparciu o usługi, jakie mogą 
zaoferować podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pobierane przez nie 
prowizje, natomiast opłaty od użytkowników pobierane są w oparciu o taryfy stosowane 
przez podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w kraju, w którym 
wykorzystywane będą utwory muzyczne; ponadto wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że użytkownicy komercyjni będą ubiegali się do niezbędne zezwolenia 
prawne oraz wypłacali godziwe tantiemy wszystkim kategoriom podmiotów praw 
autorskich;

18. jest zdania, że ilekroć prawa autorskie są zarządzane zbiorowo, należy wprowadzić w 
państwach członkowskich sprawiedliwe i skuteczne mechanizmy rozstrzygania sporów 
gwarantujące podmiotom praw autorskich oraz użytkownikom dostęp do środków 
rozstrzygania sporów bez uszczerbku dla prawa każdej ze stron do kontroli sądowej;

19. popiera pomysł, aby podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi posiadały 
swobodę udzielania użytkownikom komercyjnym mającym siedzibę na terenie Unii 
Europejskiej paneuropejskich i odnoszących się do wielu typów repertuaru licencji na 
zastosowania online (łącznie z zastosowaniami w telefonii komórkowej) na 
sprawiedliwych i indywidualnie negocjowanych warunkach i nie dyskryminując żadnego 
z nich; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny wpływu wprowadzenia globalnej 
licencji na usługi online oraz konsekwencji jej wprowadzenia na ekonomiczną i socjalną 
sytuację autorów;

20. jest przekonany, że istnienie punktów kompleksowej obsługi (tzw. one-stop shops), gdzie 
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użytkownicy komercyjni mogą uzyskać licencję na odtwarzanie repertuaru światowy na 
interesującym ich obszarze, a także wysoki poziom ochrony podmiotów praw autorskich 
poprzez unikanie tzw. forum-shopping (czyli sytuacji, w której użytkownicy poszukują 
podmiotu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oferującego najtańsze licencje) 
powinny stanowić oś bliskiej współpracy pomiędzy podmiotami zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi.
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Data powołania
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Zastępcy obecni podczas głosowania 
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W trakcie głosowania końcowego obecni byli dwaj zastępcy z 
ramienia PPE-DE, jednak uwzględniono głos tylko jednego z nich.


