AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE
Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 520-5999, e-mail: office@amcham.com.pl

Warszawa, 20 lipca 2022 r.
Pan
Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowny Panie Premierze,
w związku z opublikowaniem Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz niektórych innych ustaw oraz skierowaniu go do konsultacji publicznych, w imieniu
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) pragniemy w załączeniu przedstawić uwagi do
Projektu przekazane przez firmy członkowskie zrzeszone w AmCham.
AmCham jest organizacją zrzeszającą ponad 340 firm amerykańskich działających w Polsce,
reprezentujących jednocześnie jedną z największych grup inwestorów zagranicznych, którzy stworzyli
w Polsce majątek o wartości ponad 236 mld złotych oraz kreują ok. 300 tysięcy miejsc pracy. Od ponad
30 lat AmCham działa na rzecz rozwoju polsko-amerykańskich relacji gospodarczych, a misją
organizacji jest wspieranie ekosystemu inwestycyjnego w Polsce i promocja naszego kraju na rynku
amerykańskim.
Z punktu widzenia przedsiębiorców przedstawiony projekt ma duże znaczenie dla prowadzenia
szeregu rodzaju działalności, związanych w szczególności z gospodarką cyfrową i innowacyjnością
oraz szeroko pojętym rynkiem medialnym. Od ich kształtu będzie zależała pozycja konkurencyjna
polskich przedsiębiorstw, ale także zakres usług i treści, które będą mogły zaoferować polskim
użytkownikom. Jest niezwykle ważne, aby ta perspektywa była obecna w decyzjach podejmowanych
w stosunku do projektowanych przepisów. Mając powyższe na względzie apelujemy o współpracę z
firmami członkowskimi AmCham - dla których Projekt jest istotny z punktu widzenia prowadzonej
działalności - w dalszych pracach nad nim i implementowanie Dyrektywy w sprawie praw autorskich
na jednolitym rynku cyfrowym tak, aby nowe przepisy jak najbardziej służyły konkurencyjności i
wspieraniu innowacyjności polskiej gospodarki.
W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji Pana Premiera. Osobą do kontaktu jest Karol
Witaszek, Koordynator ds. prawnych i polityki publicznej w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce –
karol.witaszek@amcham.pl; nr tel. 690 087 660.
Z wyrazami szacunku
Tony Housh,

Przewodniczący Rady Dyrektorów
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

W załączeniu – Stanowisko firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce
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Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz niektórych innych ustaw (dalej „Projekt”) przekazane przez firmy członkowskie
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (zmiany w stosunku do tekstu źródłowego
zaznaczono)
1. Art. 47 ust 1 w Projekcie
Twórca ma prawo do regularnego otrzymywania od osoby, na którą przeniósł autorskie prawa
majątkowe, lub od osoby, której udzielił licencji, albo ich następców prawnych, aktualnej
informacji o bezpośrednich i pośrednich przychodach z korzystania ze swojego utworu oraz
o wynagrodzeniu należnym w związku z tym korzystaniem, odrębnie dla każdego w
odniesieniu do wszystkich sposobów korzystania w zakresie niezbędnym dla ustalenia
wartości rynkowej praw przeniesionych albo stanowiących przedmiot licencji.
Informacja może być wykorzystana przez twórcę wyłącznie dla oceny wartości
majątkowej praw do ich utworów w odniesieniu do otrzymanego wynagrodzenia.
Uzasadnienie
Zmiany mają charakter porządkujący. Zmierzają ponadto do zapewnienia ochrony tajemnicy
przedsiębiorstwa podmiotów korzystających z cudzej twórczości.
a)
dot. wprowadzenia słów: „ze swojego”
Przepis art. 19 Dyrektywy nr 2019/790 przewidujący obowiązek przejrzystości wskazuje na
konieczność zapewnienia twórcy informacji o przychodach z eksploatacji jego utworu.
Postuluje się doprecyzowanie tej kwestii, aby nie wywoływać wątpliwości co do zakresu
informacji. Twórca nie może domagać się informacji na temat przychodów z eksploatacji
całego utworu, a tylko informacji dotyczącej przychodów z eksploatacji swojego utworu.
b)
dot. usunięcia słów „odrębnie dla każdego”
Przepis art. 19 Dyrektywy nr 2019/790 nie wymaga, aby informacja dotyczyła odrębnie
każdego sposobu korzystania z utworu. W tym celu postuluje się odpowiednią zmianę.
Przyjęcie, że informacja powinna dotyczyć każdego sposobu korzystania odrębnie
nadkładałaby na podmioty korzystające nadmierne obowiązki organizacyjne i finansowe
związane z przygotowaniem odpowiednich danych. W wielu przypadkach wskazanie
przychodów oraz wynagrodzenia odrębnie dla odrębnych sposobów korzystania byłoby
zresztą niemożliwe.
c)
dot. usunięcia słów „w zakresie niezbędnym dla ustalenia wartości rynkowej praw
przeniesionych albo stanowiących przedmiot licencji”
Niniejsze sformułowanie jest niejasne. Nie wnosi także żadnej dodanej wartości do przepisu
art. 19 Dyrektywy nr 2019/790 nie posługuje się takim pojęciem ani go nie wymaga.

d)

dot. dodania ostatniego zdania przepisu:
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Realizacja obowiązku przejrzystości może prowadzić do naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa i naruszenia zobowiązań kontraktowych (np. do zachowania poufności) co
może przyczynić się do szkody po stronie zobowiązanego, dlatego regulacja powinna
ograniczać zakres dozwolonego korzystania z pozyskanych informacji przez uprawnionych
twórców. Zwracamy uwagę, że obecnie obowiązek przejrzystości należy realizować także
np. wobec byłych pracowników lub współpracowników, jeśli wciąż dochodzi do eksploatacji
ich utworów. Takie osoby w momencie udzielania informacji mogą być zatrudnione w
konkurencyjnych przedsiębiorstwach lub pełnić w nich określone funkcje np. zarządcze.
Istnieje ryzyko, że udzielane informacje będą wykorzystywane sprzecznie z ich
przeznaczeniem (np. w celu nadużycia, spekulacji). Z tego powodu postulowane jest
wskazanie, że informacja może być wykorzystana wyłącznie dla oceny wartości majątkowej
praw do utworów w odniesieniu do otrzymanego wynagrodzenia.
2. Art. 471 ust 2 w Projekcie
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana z regularnością adekwatną do specyfiki
danego sektora, sposobu korzystania z utworu lub rodzaju utworu, nie rzadziej jednak niż
raz w roku.
Uzasadnienie
Zmiany mają na celu implementację Dyrektywy nr 2019/790. Przepis art. 19 dyrektywy
wskazuje, że informacje mają być przekazywane w terminie uwzględniającym specyfiki
każdego sektora. Ponadto, motyw 77 Preambuły dyrektywy nakazuje uwzględnianie specyfiki
odmiennych treści w sektorach, takich jak sektor muzyczny, sektor audiowizualny, sektor
wydawniczy. Zmiany odzwierciedlające powyższe powinny zostać uwzględnione w przepisie.
Za zasadne należy uznać także uwzględnianie rodzaju utworów. Takie uksztaltowanie
przepisu zapewnia pragmatyczność i elastyczność rozwijania, dodawania w miarę rozwoju
branży i zwiększania liczby zaangażowanych nowych uczestników lub rodzaju utworów.
3. Art. 471 ust 3 w Projekcie
Jeżeli obowiązani, o których mowa w ust. 1, udzielili następnie licencji i w związku z tym nie
posiadają pełnej informacji, o której mowa w ust. 1, powiadamiają o tym fakcie twórcę i
udostępniają twórcy na jego żądanie, dane identyfikujące licencjobiorcę. W takim
przypadku, na żądanie twórcy, brakującej informacji udziela licencjobiorca.
Uzasadnienie
Aktualne brzmienie projektowanego przepisu sugeruje, że obowiązany każdorazowo
udzielając licencji ma sam z siebie informować o tym twórcę. Tymczasem, nie wydaje się to
uzasadnione, a w wielu przypadkach zwyczajnie niemożliwe. Ponadto, informowanie o
kontrahentach może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i naruszenia
zobowiązań kontraktowych (np. do zachowania poufności). Twórca powinien zostać
powiadomiony o udzieleniu licencji, a tym samym o możliwości udzielenia pełnej informacji
dopiero na żądanie, tj. kiedy zwróci się o informacje, o których mowa w ust. 1.
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4. Art. 471 ust 5 w Projekcie
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli koszty lub obciążenie administracyjne związane z
realizacją obowiązku wynikającego z przepisów ust. 1 lub 3 okażą się niewspółmiernie
uciążliwe w stosunku do przychodów z korzystania z utworu, wykonanie obowiązku można
ograniczyć do form i zakresu informacji, których można racjonalnie oczekiwać przy
uwzględnieniu specyfiki danego sektora, sposobu korzystania z utworu lub rodzaju
utworu.
Uzasadnienie
Zmiany mają na celu pełną implementację przepisów Dyrektywy nr 2019/790. Przepis art. 19
dyrektywy wskazuje, że informacje mają być przekazywane w terminie uwzględniającym
specyfikę każdego sektora. Ponadto, motyw 77 Preambuły Dyrektywy nr 2019/790 nakazuje
uwzględnianie specyfiki odmiennych treści w sektorach takich jak sektor muzyczny,
audiowizualny czy wydawniczy. Zmiany odzwierciedlające powyższe powinny zostać
wprowadzone w przepisie. Za zasadne należy uznać także uwzględnianie rodzaju utworów.
Takie uksztaltowanie przepisu zapewnia pragmatyczność i elastyczność rozwijania i
możliwość dodawania w miarę rozwoju branży i zwiększania liczby zaangażowanych nowych
uczestników lub rodzaju utworów.
5. Art. 472 w Projekcie
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami artystów wykonawców,
stowarzyszeń twórców lub artystów wykonawców oraz właściwych izb gospodarczych,
określi w drodze rozporządzenia:
1) częstotliwość oraz zakres przekazywanej informacji, o której mowa w art. 47 1 ust. 1, dla
konkretnych sposobów korzystania z utworów
2) przypadki, w których każdorazowo należy uznawać, że wystąpiły okoliczności, o których
mowa w art. 471 ust. 4,
3) przypadki, w odniesieniu do których każdorazowo należy uznawać, że wystąpiły
okoliczności, o których mowa w art. 471 ust. 5, określając równocześnie dla tych
sposobów korzystania zakres dopuszczalnego ograniczenia wykonywania obowiązku
wynikającego z art. 471 ust. 1 lub 3
4) biorąc pod uwagę specyfikę danego sektora, poszczególnych sposobów korzystania
lub rodzajów utworów.

Uzasadnienie
Ustanowiony w art. 19 Dyrektywy nr 2019/790 obowiązek przejrzystości, który został
zaimplementowany do art. 471 oraz art. 472 Projektu nakłada na wszystkie podmioty
korzystające z twórczości innych osób nowy obowiązek, którego wykonanie będzie wiązało
się z dużym obciążeniem organizacyjnym oraz finansowym dla tych podmiotów. W niektórych
branżach finalnie eksploatowany utwór jest efektem pracy kilkudziesięciu lub kilkuset osób, z
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których każda włożyła w jego powstanie większy lub mniejszy udział, jak np. w branży gier
video. Ponadto, w branżach takich jak filmowa, czy telewizyjna, dany podmiot każdego roku
wydaje i rozpowszechnia kilkanaście lub kilkadziesiąt utworów, które angażują setki lub
tysiące artystów i wykonawców. Biorąc zatem pod uwagę skomplikowanie utworów lub
znaczny czas ich rozpowszechniania, który wynosić może kilka lub kilkadziesiąt lat,
wprowadzony obowiązek informacyjny nakłada na podmioty korzystające z cudzej twórczości
obowiązki nieproporcjonalne w stosunku do wkładu niektórych osób w powstanie utworu.
Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do utworów wytwarzanych w ramach stosunku pracy.
Należy podkreślić, że wynagrodzenie pracownicze jest przede wszystkim wynagrodzeniem
za pracę, a pracodawca na mocy art. 12 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
co do zasady nabywa majątkowe prawa autorskie w granicach wynikających z celu umowy i
zgodnego zamiaru stron. W z związku z istotą stosunku pracowniczego nieuzasadnione
wydaje się oczekiwanie, aby na pracodawcy ciążył tak obciążający organizacyjnie dodatkowy
obowiązek. Ponadto, projektowany obowiązek przejrzystości należy realizować bez
ograniczeń czasowych (co powoduje konieczność informowania przez dziesiątki lat) również
np. byłych pracowników, lub współpracowników. Brak jest uzasadnienia dla oczekiwania, że
korzystający będzie przez lata informował o tym, w jaki sposób każda z kilkuset stworzonych
ilustracji była eksploatowana oraz jaki osiągnął z tego przychód. Powyższe wymagałoby
ciągłego zbierania, śledzenia i aktualizowania danych osobowych twórców (np. po latach od
zakończenia współpracy), w tym monitorowania adresów zamieszkania lub innych danych
kontaktowych. Dodatkowo wykonywanie takiego rozciągniętego w czasie obowiązku w
bardzo dużej grupie przypadków będzie wręcz obiektywnie niemożliwe. Co więcej, takie
rozwiązanie będzie wymagało utworzenia struktur odpowiedzialnych za powyższe czynności.
Konieczność ta może generować zbyt wygórowane i nieadekwatne koszty.
Z tych względów Minister ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powinien
obligatoryjnie wydać rozporządzenie i określić w nim przypadki, w których podmioty
korzystające z cudzych praw autorskich są zwolnione z wypełniania obowiązku
przejrzystości. Obecnie projektodawca przewidział jedynie fakultatywną delegację ustawową
dla Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydania
rozporządzenia, w którym nastąpiłoby określenie przypadków, o których mowa art. 471 ust. 4
i 5, gdyby zaistniała taka potrzeba rynkowa. Tymczasem już obecnie taka potrzeba rynkowa
jest. Określenie wyłączeń lub ograniczeń obowiązku przejrzystości powinno następować nie
tylko w oparciu o wąskie zamknięte kategorie sposobów korzystania lub rodzajów utworów.
Nie wszystkie utwory da się zaklasyfikować do określonego rodzaju utworów (np. gry video,
co do których toczy się od lat dyskusja odnośnie do ich charakteru na gruncie prawa
autorskiego). Dlatego konieczne jest odwołanie się do branż/sektorów. Dyrektywa w
przepisie art. 19 oraz pkt 77 Preambuły wprost nakazuje konieczność i uwzględnienia
specyfiki odmiennych treści w różnych sektorach. Postuluje się, aby wyłączeniem objąć
podmioty nabywające majątkowe prawa autorskie do utworów na podstawie umów o pracę
zawartych z pracownikami oraz sektory (jak branża gier video), w których złożoność finalnego
utworu składającego się z wielu elementów uzasadnia wyłączenie stosowania obowiązku
przejrzystości.
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6. Art. 57 ust. 1 w Projekcie
Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, któremu udzielono licencji
wyłącznej, nie przystąpi do eksploatacji utworu w terminie 2 lat od dnia przeniesienia
majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji, twórca może odstąpić od umowy lub ją
wypowiedzieć, chyba że umowa stanowi inaczej.
Uzasadnienie
Dyrektywa 2019/790 w przepisie art. 23 wymienia przepisy, co do których Państwa
członkowskie muszą zapewnić skuteczność wobec twórców i wykonawców. Te przepisy to
art. 19, 20 i 21, które dotyczą odpowiednio tzw. obowiązku przejrzystości, mechanizmu
dostosowania umów oraz alternatywnej procedury rozstrzygania sporów. Unijny
ustawodawca nie zobowiązał Państw członkowskich, aby przepis art. 22, tzw. „prawo do
odwołania”, był bezwzględnie obowiązujący. Potwierdzeniem poprawności takiego podejścia
jest także motyw 80 preambuły Dyrektywy 2019/790, z którego wynikają następujące wnioski:
a)

prawo do odstąpienia twórcy powinno być możliwe po upływie rozsądnego okresu;

b)

w odniesieniu do prawa do odstąpienia Państwa członkowskie mogą (a wręcz
powinny) wziąć pod uwagę specyfikę różnych sektorów, a także utworów,
ponieważ w niektórych sektorach potrzeba czasu, zanim dany utwór będzie
eksploatowany; Państwa członkowskie powinny uwzględnić znaczenie
poszczególnych wkładów twórcy w kontekście prawa do odstąpienia; oraz

c)

państwa członkowskie powinny uwzględnić znaczenie poszczególnych wkładów
twórcy w kontekście prawa do odstąpienia.

Tymczasem implementacja art. 22 Dyrektywy do Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych nie uwzględnia wskazówek unijnego ustawodawcy i wykracza poza to, co zostało
przewidziane w Dyrektywie. Projektowanemu art. 57 nadano brzmienie sugerujące jego
bezwzględne obowiązywanie, co nie jest konieczne dla prawidłowej implementacji Dyrektywy.
Ponadto, projektowany art. 57 podważa dotąd obowiązującą regułę pozwalającą stronom na
kontraktowe zobowiązanie do rozpowszechniania utworu. Trzeba podkreślić, że w
dotychczasowym stanie prawnym strony miały swobodę uregulowania zasad
rozpowszechniania utworu biorąc pod uwagę specyfikę utworu oraz specyfikę sektora.
Swobodę tę bezzasadnie wyłącza projektowany art. 57 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
W pierwszej kolejności należy wprowadzić możliwość umownego wyłączenia art. 57 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co pozostaje w zgodzie z warunkami określonymi
w przepisie art. 23 Dyrektywy.
7. Art. 57 ust. 7 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
1. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do
rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie,
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2. a w jego braku – w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy
lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie
dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy.
3. Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi
odpowiedzialność, utwór nie został udostępniony publiczności, twórca może się
domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwójnego wynagrodzenia w
stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba że licencja jest
niewyłączna.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektonicznourbanistycznych.
5. Przepisów art. 57 nie stosuje się w przypadku, gdy utwór lub wkład twórcy nie jest
znaczny.
Uzasadnienie
Motyw 80 preambuły Dyrektywy 2019/790 wskazuje m.in, że implementując Dyrektywę,
Państwa członkowskie powinny uwzględnić znaczenie poszczególnych wkładów twórcy w
kontekście prawa do odstąpienia. Jest to wyraz racjonalnego podejścia ustawodawcy
unijnego do sytuacji, w których utwór jest tylko częścią składową. Brak takiego wyłączenia
może skutkować tym, że twórca utworu wykonując swoje prawo do odstąpienia od umowy
spowoduje konieczność poniesienia kosztów zmiany lub przeprojektowania całego utworu
(przykładowo całej gry wideo, która ze swej natury składa się z wielu elementów/części
składowych). Projektowany art. 57 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie
bierze pod uwagę konsekwencji (prawnych, organizacyjnych, finansowych, faktycznych)
odstąpienia twórcy utworu lub wkładu o znikomym charakterze.
Projektowany art. 57 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi
implementację przepisu art. 22 Dyrektywy wbrew woli unijnego ustawodawcy, sprzecznie z
treścią Dyrektywy. Dlatego uzasadniony jest postulat wyłączenia art. 57 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych wobec utworów lub wkładów twórcy o znikomym
charakterze.
8. Art. 57 ust. 2 w Projekcie
W
przypadku
utworów
architektonicznych,
architektoniczno-urbanistycznych
i
urbanistycznych okres, o którym mowa w ust. 1, wynosi 20 lat, zaś w przypadku utworów o
złożonej strukturze wewnętrznej okres, o którym mowa w ust. 1 wynosi 5 lat.
Uzasadnienie
Motyw 80 preambuły Dyrektyw 2019/790 wskazuje, że:
a)
prawo do odstąpienia twórcy powinno być możliwe po upływie rozsądnego okresu;
oraz

AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE
Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 520-5999, e-mail: office@amcham.com.pl

b)
w odniesieniu do prawa do odstąpienia Państwa członkowskie mogą (a wręcz
powinny) wziąć pod uwagę specyfikę różnych sektorów, a także utworów, ponieważ w
niektórych sektorach potrzeba czasu, zanim dany utwór będzie eksploatowany.
Wprawdzie projektowany art. 57 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wydłuża okres wykonania prawa odstąpienia do upływu 20 lat, ale w odniesieniu do
zamkniętej kategorii utworów. Poza regulacją art. 57 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych pozostają utwory o złożonej strukturze np. utwory audiowizualne,
utwory multimedialne, gry wideo, których cykl produkcyjny (wydawniczy) może w niektórych
przypadkach trwać dłużej niż 2 lata. Projektowany art. 57 ust 2 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych nie bierze pod uwagę konsekwencji (prawnych, organizacyjnych,
finansowych, faktycznych) odstąpienia twórcy ani specyfiki różnych branż i sektorów, co
dopuszcza Dyrektywa.
Dlatego uzasadniony jest postulat wydłużenia okresu wykonania prawa odstąpienia w
przypadku utworów o złożonej strukturze wewnętrznej do 5 lat. Postulat ten jest zgłaszany
na wypadek nieuwzględnienia postulatu zmiany projektowanego art. 57 ust. 1 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Art. 215 ust. 1 w Projekcie
Zwracamy uwagę, że w proponowanym brzmieniu Art. 215 ust. 1 projektodawca mylnie
tłumaczy termin “best efforts” jak “dołożenie najwyższej staranności”. Przyjęte rozwiązanie
nie jest zgodne ani z Dyrektywą (co powinno być najważniejszym kryterium), ani nie jest
spójne z polskim prawem cywilnym.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej Pojęcie „dołożenia starań” nie jest zdefiniowane
i nie ma odniesienia do prawa krajowego, więc jest to autonomiczne pojęcie prawa Unii, a
państwa członkowskie powinny dokonać jego transpozycji zgodnie z niniejszymi wytycznymi
i interpretować je w kontekście celu i założeń art. 17 oraz treści całego artykułu.”. Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej od dawna ustanowił zasadę, że autonomicznym pojęciom
prawa unijnego należy nadać niezależną i jednolitą wykładnię w całej UE (zob. np. sprawę
C-467/08, Padawan).
Implementacja Dyrektywy nie powinna wobec tego dążyć na siłę do wpisania pojęcia “best
efforts” w istniejące już instytucje prawne, ale zdefiniować ją jako nowe i niezależne pojęcie,
zgodnie z intencją ustawodawcy unijnego i duchem art. 17.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że KE we wspomnianych wytycznych pomija wręcz
przymiotnik, posługując się jedynie terminem “dołożyć starań”. Jest to z pewnością
nieprzypadkowe i spowodowane niezręcznością literalnego tłumaczenia terminu angielskiego
na język polski (“najlepsze starania”). Zaproponowane przez KE rozwiązanie można jednak
uzupełnić o przymiotnik oddający sens użytego w wersji angielskiej terminu, jako “rozsądne”
lub “odpowiednie” starania. Takie rozwiązanie było wskazywane także w piśmiennictwie (zob.
Larroyed, Aline, When Translations Shape Legal Systems: How Misguided Translations
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Impact Users and Lead to Inaccurate Transposition – The Case of ‘Best Efforts’ Under Article
17 DCDSM (November 30, 2020)
Co więcej w art. 215 ust. 3 pominięty jest wymóg zachowania proporcjonalności. Jest to
kolejny kluczowy element osiągniętego w art. 17 Dyrektywy kompromisu, a jego rola
podkreślana jest przez KE w wytycznych: “Państwa członkowskie powinny zagwarantować
uwzględnienie zasady proporcjonalności określonej w art. 17 ust. 5 przy ocenie, czy dostawca
usług udostępniania treści online dołożył starań zgodnie z art. 17 ust. 4 lit. a) i b) oraz czy
spełnił wymogi art. 17 ust. 4 lit. c). Ma to znaczenie w szczególności dla ochrony wolności
prowadzenia działalności gospodarczej przez dostawców usług.
Dyrektywa zawiera niewyczerpującą listę kryteriów, które należy co najmniej wziąć pod
uwagę, aby ocenić, czy DUUTO spełnił warunki określne w art. 17 ust. 4, ale w każdym
przypadku ocena ta powinna uwzględniać nadrzędne kryterium proporcjonalności.
Oznacza to, że przy ocenie działania w celu uzyskania licencji, jak i zapewnienia
niedostępności treści, wymagana jest analiza kosztów i korzyści (koszty usługi, koszty
transakcji, wartość użytkowania/korzyści dla posiadaczy praw). Ponadto dostępność
niektórych środków lub technologii na rynku nie wystarcza, aby uzasadnić ich użycie: muszą
one być odpowiednie w szczególności do ochrony interesów użytkowników przed
nadmiernym blokowaniem legalnych treści (art. 17 ust. 7). Ten aspekt jest ściśle związany z
wolnością wypowiedzi.
Proporcjonalność w prawie UE oznacza użycie jedynie środków niezbędnych do osiągnięcia
celu i wstrzymania się od użycia środków nadmiarowych. Celem w tym przypadku jest
osiągnięcie dobrze funkcjonującego rynku praw autorskich, w sytuacjach gdy treści
przesyłane przez użytkowników DUUTO konkurują z podobnymi treściami w usługach
komercyjnych udostępniających treści online. Konsekwentnie objęte regulacją powinny być
jedynie takie przypadki udostępniania utworów przez użytkowników DUUTO, które mogą
zaburzać istniejące stosunki rynkowe i funkcjonowanie podmiotów udostępniających takie
same treści na podstawie licencji. Zapewnieniu takiego, wąskiego, zakresu funkcjonowania
przepisów wydanych na podstawie art. 17 Dyrektywy służy m.in. kryterium proporcjonalności.
Pominięcie tego kryterium w przedmiotowym projekcie, jak też nieprawidłowe (nadmiernie
restrykcyjne) przełożenie terminu “best efforts” są o tyle niezrozumiałe, że stoją w
sprzeczności z założeniami skargi złożonej przez Rząd RP do Trybunału Sprawiedliwości UE
(sprawa C-401/19), której podniesiona została niezgodność właśnie art. 17 ust. 4 z art. 11
Karty Praw Podstawowych UE. Rząd RP argumentował, że przepis ten rodzi
niebezpieczeństwo nadmiernego blokowania treści przesłanych przez użytkowników, co
może naruszać ich wolność otrzymywania i przekazywania informacji. Mimo oddalenia skargi
TSUE potwierdził, że takie niebezpieczeństwo istnieje i że ustawodawcy krajowi powinni
dołożyć odpowiednich starań, aby do krajowych porządków prawnych przenieść art. 17 w
sposób gwarantujący poszanowania praw podstawowych. Przedstawiony projekt pod tym
względem budzi poważne wątpliwości.
Dopiero prawidłowe zaimplementowanie klauzuli proporcjonalności oraz pojęcia “rozsądnych
starań” (“best efforts”) kumulatywnie zapewnia prawidłowe oddanie intencji ustawodawcy
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unijnego i istotnie zapewni przewidzianą (i podkreśloną w orzeczeniu TSUE w sprawie C401/19) równowagę praw podstawowych wszystkich dotkniętych tą regulacją grup
podmiotów.
10. Art. 3 pkt 2 w Projekcie - Zmiany w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi:
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje wprowadzenie mechanizmu licencji zbiorowych z
rozszerzonym skutkiem (ECL) zarówno w przypadku art. 15 jak i art. 17 Dyrektywy. Na
wstępie chcielibyśmy zauważyć, że transpozycja art. 12 Dyrektywy nie jest obowiązkowa tekst Dyrektywy daje państwom członkowskim jedynie taką możliwość, jednocześnie
ograniczając ją do “dokładnie określonych przypadków korzystania, w których uzyskanie
zezwolenia bezpośrednio od podmiotów uprawnionych jest zazwyczaj uciążliwe i
niepraktyczne w takim stopniu, że zawarcie umowy licencji jest mało prawdopodobne ze
względu na charakter korzystania lub rodzaje utworów lub innych przedmiotów objętych
ochroną, a także zapewniają by taki mechanizm licencyjny chronił uzasadnione interesy
podmiotów uprawnionych”.
Jako uzasadnienie wprowadzenia tak inwazyjnej regulacji projektodawcy podają, jakoby
istniejące organizacje zbiorowego zarządzania nie dysponowały wystarczającymi
upoważnieniami ze strony uprawnionych, aby mogły udzielić zwykłych licencji zbiorowych na
cały repertuar eksploatowany przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego w ww.
zakresie lub nawet na istotną część tego repertuaru. Jest to nie tylko twierdzenie nie oparte
na żadnych analizach bądź danych (a przynajmniej uzasadnienie projektu o nich milczy), ale
też w żadnej sposób nie spełniające kryteriów określonych w art. 12 ust. 2 Dyrektywy.
W rzeczywistości dostawcy usług online uzyskują licencje na udostępniane treści z różnych
źródeł i organizacje zbiorowego zarządzania nie są jedynym, ani nawet dominującym ich
dostawcą. W niektórych obszarach przeważa licencjonowanie bezpośrednie (np. filmy czy
fotografia); w innych licencje zbiorowe poszły w kierunku licencji wieloterytorialnych i
“transakcyjnych” (np. dzieła muzyczne). Te drugie oznaczają licencjonowanie i raportowanie
za korzystanie z utworów na zasadzie za utwór albo za udział w utworze. Rozszerzenie ECL
na nowe obszary może wprowadzić zakłócenia do tych istniejących praktyk licencyjnych.
Mogłoby to doprowadzić np. do zwiększonych kosztów transakcji albo braku obsługi
niektórych rynków. Jak odnotowała Komisja Europejska, mogłoby to również zniechęcić do
inwestycji w dokładne i efektywne zarządzanie danymi i raportowanie do właścicieli praw.
Rozszerzone licencje zbiorowego zarządzania osłabiają wyłączny charakter praw autorskich,
ponieważ utwory są licencjonowane przez organizację zbiorowego zarządzania. Ta natomiast
potencjalnie może zarządzać nimi bez faktycznej wiedzy lub zgody podmiotów praw
autorskich, które muszą "zrezygnować" z tych licencji, aby wykonywać swoje prawa
indywidualnie lub za pośrednictwem innego podmiotu. Ze względu na zasadę wzajemnego
poszanowania praw międzynarodowych i prawdopodobnie w celu zmniejszenia możliwości
konfliktu z normami międzynarodowymi, art. 8 dyrektywy (rozszerzone licencje zbiorowego
zarządzania w odniesieniu do utworów niedostępnych w handlu) zawiera zabezpieczenia
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chroniące utwory lub klasy utworów spoza UE. Nie jest jasne, czy zasada międzynarodowej
“comity” nakazuje podobną ostrożność w przypadku art. 12. W rezultacie nie jest jasne, w
jakim zakresie systemy powinny lub mogłyby obejmować utwory spoza UE, co powoduje
niepewność co do potencjalnego zakresu tych licencji.
Wprowadzenie mechanizmu rozszerzonych licencji zbiorowych nie znajduje wobec
powyższego żadnego uzasadnienia prawnego ani merytorycznego i może doprowadzić do
poważnych zaburzeń funkcjonowanie rynków treści online, które udowodniły swoją
efektywność w zakresie zarządzania wielkimi zbiorami praw. Dość wskazać na masowe
usługi streamingowe, które rozliczają się z użytkowania milionów utworów w czasie
rzeczywistym i co do sekundy. Tego typu efektywność pozostaje poza zasięgiem istniejących
organizacji zbiorowego zarządzania, które dodatkowo za usługę inkasa pobierają znaczną
część wynagrodzenia, które inaczej przypadłoby na uprawnionych.
Postulujemy usunięcie art. 3 pkt 2 projektu w całości.
11. Art. 997 ust. 2 w Projekcie - Prawo do publikacji prasowych w zakresie korzystania
przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. Brak definicji “bardzo krótkich
fragmentów publikacji prasowej”
W celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych wskazane wydaje się wprowadzenie do
ustawy kluczowej dla określenia zakresu prawa pokrewnego definicji bardzo krótkiego
fragmentu publikacji prasowej. Użyte sformułowanie jest bardzo nieostre i pozostawia bardzo
szerokie pole do interpretacji. Jak słusznie podkreślają projektodawcy, w tym ust. 3 określone
są granice przysługującego wydawcom prasowych prawa, więc zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej powinny one być sformułowane w sposób możliwie precyzyjny- od tego zależy
bowiem także zakres praw przysługujących użytkownikom i przedsiębiorcom. Jest to zabieg
stosunkowo prosty, gdyż można to pojęcie ująć w kryteria ilościowe, np. precyzując ilość
znaków, poniżej które domniemywać się będzie, że fragment jest w istocie bardzo krótki.
Posiłkując się istniejącą praktyką rynkową można ustalić, że jest to 200-240 znaków, nie
licząc tytułu publikacji i oznaczenia jej autora.
Dodatkowo należy wskazać, skoro publikacja prasowa nie jest ograniczona jedynie do
“utworów słownych”, podobnie krótki jej fragment może “obejmować także inne utwory lub
inne przedmioty objęte ochroną”. Wynika to oczywiście z interpretacji przepisu, ale dla
uniknięcie wątpliwości można to ująć w treści definicji bardzo krótkiego fragmentu.
12. Art. 15 Dyrektywy - Implementacja powinna wskazać znaczenie słów "publikacje
prasowe”
Zakres art. 15 powinien być na tyle jasny, aby platformy były w stanie zrozumieć, kto jest
uprawniony w zakresie prawa pokrewnego. Artykuł 15 ma zastosowanie do publikacji
prasowych publikowanych przez wydawców mających siedzibę w danym państwie
członkowskim, ale nie przewiduje środków, które pozwoliłyby platformom w sposób
jednoznaczny zidentyfikować „publikację prasową”. Próba wyjaśnienia terminu „publikacja
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prasowa” została w pewnym stopniu podjęta w art. ust. 4 i w motywach 55 i 56, ale
proponowane w nich kryteria nie dają pewności.
Bez wyjaśnienia ze strony implementujących organów nie będzie wiadomo, w jaki sposób
platformy mają dokonać dokładnej, spójnej i wyczerpującej oceny każdej publikacji, aby
ustalić, czy odpowiada ona definicji „publikacji prasowych” w Polsce, zwłaszcza biorąc pod
uwagę skalę działalności platform. Platformy internetowe nie powinny mieć zadania
zdefiniowania dziennikarskich „publikacji prasowych” lub podmiotów „informacyjnych”, biorąc
pod uwagę znaczenie, jakie wolna i niezależna prasa odgrywa w całej Unii. To, co jedna
platforma może uznać za stronę internetową z wiadomościami, która może korzystać z prawa
pokrewnego, inna platforma może uznać za niedziennikarski blog, którego ustawowa definicja
nie obejmuje. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów w zakresie trudnego do przewidzenia
braku spójności, potrzebne jest wyraźne wskazanie konkretnych wydawców, którzy mogą być
zakwalifikowani jako „publikacje prasowe/wydawcy publikacji prasowych”.
13. Art. 997 ust. pkt. 4 w Projekcie
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych przepisów dyrektywy, prawo pokrewne do
publikacji prasowych powinno mieć zastosowanie po wejściu w życie w Polsce krajowej
ustawy transponującej, a nie sugerowanej daty 6 czerwca 2019 r. Dyrektywa nie nakazuje
(ani nie zezwala) na wsteczne stosowanie prawa. W związku z tym prawo wydawcy (w
zakresie praw pokrewnych) powinno mieć zastosowanie do publikacji prasowych wydanych
po dniu implementacji (tj. dniu wejścia w życie prawa krajowego).
O ile art. 15 ust. 4 dyrektywy faktycznie stanowi, że prawa przewidziane w ust. 1 "nie mają
zastosowania do publikacji prasowych opublikowanych po raz pierwszy przed dniem 6
czerwca 2019 r.", to ma to na celu doprecyzowanie reżimu mającego zastosowanie do
publikacji prasowych wydanych w danym państwie członkowskim, które wdrożyłoby
dyrektywę przed upływem 2 lat po jej uchwaleniu w 2019 r. Ten sam artykuł wyraźnie
przewiduje, że "Prawa przewidziane w ust. 1 wygasają po upływie dwóch lat od dnia
opublikowania publikacji prasowej", a "Termin ten liczy się od dnia 1 stycznia roku
następującego po dniu opublikowania tej publikacji prasowej". Zatem zgodnie z tymi
przepisami, w przypadku wcześniejszej transpozycji w 2019 r., jedynie publikacje prasowe
wydane po 6 czerwca 2019 r. mogłyby zacząć podlegać ochronie w styczniu 2020 r.
Ponieważ polska transpozycja nie nastąpiła przed upływem 2 lat od uchwalenia Dyrektywy,
należy zastosować zasadę ogólną, co oznacza, że uprawnienia przewidziane w art. 15 ust. 1
będą miały zastosowanie do publikacji prasowej opublikowanej po wejściu w życie ustawy i

wygasną po upływie dwóch lat od 1 stycznia roku następującego po dniu, w którym ta
publikacja prasowa została opublikowana.

AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE
Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 520-5999, e-mail: office@amcham.com.pl

W związku z tym proponujemy zmianę tego przepisu w taki sposób, aby jasne było że prawo
pokrewne przysługiwać będzie jedynie w stosunku do publikacji prasowych wydanych po jej
wejściu w życie.
14. Dodanie Art. 70 ust. 21 pkt 5 do Ustawy - Rozszerzenie zakresu dodatkowego
wynagrodzenia (tzw. tantiem) dla współtwórców utworów audiowizualnych
W naszej ocenie wprowadzenie w Art. 70 ust. 21 pkt 5 Prawa autorskiego nie znajduje
podstaw w zakresie implementowanej dyrektywy. Wprowadzane postanowienia dyrektywy
nie poruszają w sposób bezpośredni dodatkowych wynagrodzeń dla współtwórców utworów
audiowizualnych i z tego względu trudno przyjąć, że implementacja może stanowić
uzasadnienie dla przyjęcia podobnych regulacji. Ze względu na doniosłość propozycji
powinna ona zostać wprowadzona przez oddzielną nowelizację Prawa autorskiego oraz
poprzedzona pogłębioną dyskusją, w której udział wezmą wszyscy przedstawiciele rynku.
Dodatkowo, w zaproponowanym kształcie projektowany przepis nie odpowiada założeniom,
które zostały przedstawione w uzasadnieniu oraz ocenie skutków regulacji. W związku z
szerokim określeniem pola eksploatacji, tj. „publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym” planowana
regulacja może objąć całą działalność internetową i wszelkie wykorzystania jakichkolwiek
utworów audiowizualnych praktycznie w każdy sposób w Internecie, a nie - jak deklarują
autorzy projektu - jedynie dla tzw. platform VOD. Takie rozumienie projektowanego przepisu
stanowiłoby zbyt dalekie obciążenie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność w
Internecie i mogłoby wpłynąć w szczególności na działania drobnych przedsiębiorców
wykorzystujących treści audiowizualne. Aby skutecznie ograniczyć wskazane wątpliwości
interpretacyjne, przepisy w jednoznaczny sposób powinny odnosić się do definicji i
korzystania z utworów audiowizualnych jedynie przez dostawców audiowizualnych usług
medialnych na żądanie, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 805 ze zm.). Alternatywą jest zawężenie rozumienia w tym
przypadku utworu audiowizualnego jedynie do filmów i seriali rozumianych jako audycje, o
których mowa we wskazanej wcześniej ustawie.
Także w zakresie audiowizualnych usług medialnych na żądanie uważamy że art. 70 ust 2 1
pkt 5 nie stanowi implementacji żadnej z przedmiotowych dyrektyw a co więcej, wbrew art.
18 Dyrektywy sprawia, że wynagrodzenie dla twórców i wykonawców, zamiast być „stosowne
i proporcjonalne” do korzyści wynikających z korzystania z utworu, z uwzględnieniem zakresu
udzielonego prawa” działać będzie na niekorzyść twórców i stanie się nieproporcjonalnym
obciążeniem podmiotów świadczących audiowizualne usługi medialne na żądanie, w
szczególności w zakresie produkcji własnych udostępnianych na wyłączność w serwisie
podmiotu zlecającego produkcję danego utworu audiowizualnego.
Proponowany zapis będzie sprzeczny z ideą zagwarantowania godziwego wynagrodzenia
twórcom. Należy przy tym zrozumieć, iż wynagrodzenie na rzecz twórców stanowi
ograniczoną część kosztów produkcji audiowizualnej zatem wprowadzenie odpłatności
poprzez OZZ oznacza w praktyce podział wynagrodzenia na dwie składowe – płatne
bezpośrednio twórcy oraz osobno poprzez OZZ.
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System, gdzie wynagrodzenie miałoby być dzielone na część określoną w kontrakcie i osobno
część zależną od korzyści generowanych przez dany utwór z pośrednictwem OZZ w praktyce
oznaczałoby, iż sytuacja negocjacyjna i finansowa twórców może się istotnie pogorszyć.
Obecnie w negocjacjach kontraktowych wynagrodzenia za stworzenie dzieła brane są pod
uwagę takie czynniki, jak wkład twórcy w powstanie dzieła, spodziewane korzyści z
eksploatacji dzieła czy inne czynniki rynkowe. Tym samym artysta pobiera wynagrodzenie z
uwzględnieniem spodziewanego sukcesu danego dzieła (nawet jeśli w rzeczywistości sukces
dzieła będzie mniejszy niż spodziewany) i nie ponosi ryzyka związanego z rzeczywistym
poziomem korzyści wynikających z eksploatacji dzieła, które w całości spoczywa na
zamawiającym. W sytuacji gdyby wynagrodzenie, jak proponuje się w tekście ustawy, było
podzielone na część ryczałtową i osobno tę, która byłaby zależna od sukcesu dzieła, twórca
otrzymywałby część wynagrodzenia jedynie w sytuacji odpowiedniego poziomu sukcesu
dzieła bądź nie otrzymywałby wcale z racji niższego niż zakładany poziomu korzyści
wynikających z korzystania z utworu bądź z niewłaściwej repartycji środków przez OZZ.
Dodatkowe wynagrodzenie wprowadzone w proponowanym art. 70 w ust. 21 pkt. 5 pr. aut.
stanowi kolejną daninę płatną przez podmioty świadczące audiowizualne usługi medialne na
żądanie, które nie dosyć, że ponoszą pełne ryzyko biznesowe produkcji, odprowadzają opłaty
na rzecz PISF, to także będą zobowiązane do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia mimo
zapłaty wynagrodzenia za udział w produkcji i przeniesienie prawa do wkładów twórczych lub
praw pokrewnych artystów wykonawców w wysokości i według uzgodnionych przez strony
zasad. Wnosimy o wykreślenie tego przepisu.
15. Art. 262 i Art. 263 w Projekcie - Eksploracja tekstów i danych. Dostęp „zgodny z
prawem”
Z niezrozumiałych przyczyn pominięto w art. 262, jak i art. 263 bardzo ważne zastrzeżenie, iż
eksploracja teksów i danych jest dopuszczana tylko w przypadku „zgodnego z prawem”
dostępu do jej przedmiotu. Przesłanka ta wyraźnie została ujęta w art. 3 i art. 4 dyrektywy i
nie ma żadnych podstaw, aby pominąć ją przez transpozycji do prawa krajowego.
Pozbawianie wskazanych przepisów owej przesłanki sprawi, iż analiza tekstów i danych
stanie się możliwa także w przypadku ich pozyskania z nielegalnych źródeł.
Mając to na uwadze art. 26(2) ust. 1 powinien zostać uzupełniony w następujący sposób:
„(…) mogą zwielokrotniać utwory, do których mają zgodny z prawem dostęp, w celu
eksploracji tekstów i danych do celów badawczych, jeżeli czynności te nie są dokonywane w
celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej.”
Z kolei art. 263 ust. 1 powinien zostać uzupełniony w następujący sposób:
„Wolno zwielokrotniać rozpowszechnione utwory, do których dostęp został uzyskany w
sposób zgodny z prawem, w celu eksploracji tekstów i danych (…)”.
Okres przechowywania zwielokrotnień z zachowaniem zabezpieczeń oraz wyłącznie dla
celów eksploracji
Jak stanowi art. 4 ust. 2 dyrektywy „Zwielokrotnienia (…) dokonane zgodnie z ust. 1 mogą
być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do celów eksploracji tekstów i danych”.

AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE
Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 520-5999, e-mail: office@amcham.com.pl

Innymi słowy, wykonane w ramach eksploracji kopie muszą zostać usunięte w momencie,
gdy przestają być już obiektem analiz. Polska wersja przepisu (art. 263 ust. 2) nie musi być
rozumiana w ten właśnie sposób („Utwory zwielokrotnione zgodnie z ust. 1 mogą być
przechowywane wyłącznie w celu eksploracji tekstów i danych, tak długo, jak jest to
konieczne”). Jednym z pytań na gruncie polskiej transpozycji jest, jak dookreślić
sformułowanie „tak długo, jak to jest konieczne”?
Niezależnie od powyższego, jak w przypadku eksploracji na cele naukowe (art. 262),
zwielokrotnione kopie utworów muszą być przechowywanie z zachowaniem bezpieczeństwa.
Nie ma przecież powodu, aby różnicować poziom bezpieczeństwa kopii utworów
przechowywanych ramach eksploracji naukowej i komercyjnej.
Mając na uwadze powyższe, proponowane jest zmienione brzmienie art. 26(3) ust. 2:
„Zwielokrotnienia utworów dokonane zgodnie z ust. 1 mogą być przechowywane z
zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tak długo, jak jest to konieczne do
celów eksploracji tekstów i danych”.
16. Art. 15 Dyrektywy - Zachowanie swobody umów między platformami a wydawcami
prasowymi
Artykuł 15 Dyrektywy został przyjęty w wyniku szczegółowych negocjacji pomiędzy
instytucjami europejskimi z udziałem wydawców, serwisów internetowych (zarówno platform
mediów społecznościowych, jak i agregatory wiadomości) oraz grup użytkowników. Powstałe
przepisy mają na celu zrównoważenie interesów tych stron poprzez stworzenie nowego
prawa dla wydawców prasy i możliwości swobodnego zawierania umów przez wydawców i
serwisy internetowe. Zachowanie swobody zawierania umów i umożliwienie wydawcom
prasowym kontrolowania wykorzystania ich publikacji prasowych jest szczególnie ważne w
kontekście serwisów mediów społecznościowych, ponieważ w praktyce wydawcy często
decydują się na umieszczanie własnych publikacji na platformach mediów
społecznościowych i wykorzystują platformy mediów społecznościowych jako sposób na
budowanie zaangażowania z użytkownikami i zwiększanie liczby odbiorców. Artykuł 15 ma
zatem na celu zapewnienie elastyczności i uwzględnienie różnych sposobów działania
serwisów internetowych (np. wyszukiwarki w sieci mediów społecznościowych) oraz
umożliwienie wydawcom i serwisom internetowym określenia, czy i na jakich zasadach mogą
się angażować.
W związku z tym pragniemy podkreślić, że o ile licencje zbiorowe mogą być wykorzystywane
jako sposób na zaangażowanie stron w platformy, to każdy taki system zastosowany w
odniesieniu do praw z art. 15 powinien mieć charakter dobrowolny, a nie obowiązkowy.
Doceniamy fakt, że Polski ustawodawca stwierdził w uzupełniających dokumentach
ustawodawczych, że żaden system zbiorowego licencjonowania nie jest obowiązkowy. Ten
nieobowiązkowy aspekt jest ważny i powinien zostać zachowany w Projekcie Ustawy.
Wydawcy powinni mieć wybór w zakresie udzielania licencji na swoje prawa bezpośrednio
platformom i nie powinni być zobowiązani do tego, aby byli reprezentowani przez organizację
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zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) w zakresie ich praw wynikających z art.
15. Wdrożenie obowiązkowego systemu zbiorowego licencjonowania praw wynikających z
art. 15 ma bowiem zarówno praktyczne, jak i prawne implikacje, które pragniemy podkreślić:
Z praktycznego punktu widzenia nie jest jasne, w jaki sposób obowiązkowy system
zbiorowego licencjonowania lub rozszerzony system zbiorowego licencjonowania o
charakterze obowiązkowym miałby funkcjonować w odniesieniu do praw wynikających z art.
15. Jak wspomniano powyżej, istnieje wiele różnych modeli biznesowych stosowanych przez
wydawców prasy i nie wszystkie serwisy internetowe są takie same. Na przykład platformy
mediów społecznościowych pełnią zupełnie inną funkcję niż serwisy agregujące wiadomości.
Publikacje prasowe pojawiają się na platformach mediów społecznościowych przede
wszystkim z inicjatywy samych wydawców prasowych. Różni się to znacznie od serwisów
agregujących wiadomości, które działają proaktywnie, aby bezpośrednio gromadzić i
zestawiać treści publikacji prasowych. Wielu wydawców prasowych samodzielnie i
dobrowolnie umieszcza swoje publikacje prasowe na platformach mediów
społecznościowych i korzysta z tych serwisów w celu nawiązania kontaktu ze swoimi
klientami i poszerzania grona odbiorców. Aby platformy te mogły wyświetlać treści
dobrowolnie zamieszczone przez wydawców oraz aby wydawcy mogli korzystać z tych
systemów i narzędzi, wydawcy udzielają platformom wyraźnych zezwoleń. Obawiamy się, że
w praktyce platformom trudno byłoby stwierdzić, czy dany wydawca jest czy nie jest objęty
rozszerzonym systemem licencji zbiorowych.
Jeżeli wydawcy nadal będą dobrowolnie
umieszczać swoje treści na platformach, nie będzie jasne, czy zezwolenia udzielone przez
tych wydawców są skuteczne.
Z prawnego punktu widzenia Dyrektywa uznaje konieczność posiadania przez strony
swobody w dokonywaniu wszelkich ustaleń. Komisja Europejska wielokrotnie potwierdzała,
że obligatoryjny mechanizm zbiorowego zarządzania jest niezgodny z art. 15 Dyrektywy.
Przykładowo, w dniu 9 listopada 2020 r. komisarz UE Thierry Breton stwierdził: „Artykuł 15
przyznaje wydawcom publikacji prasowych wyłączne prawa do zezwalania na dystrybucję i
udostępnianie ich publikacji przez serwisy społeczeństwa informacyjnego lub zakazywanie
takiej dystrybucji i udostępniania. Wprowadzenie obowiązkowego systemu zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi pozbawiłoby wydawców tego wyłącznego prawa poprzez
uniemożliwienie wydawcom wyboru w zakresie zezwalania na korzystanie z ich publikacji lub
zakazywania korzystania z ich publikacji". Ponadto w swoim „Sprawozdaniu na temat
stosowania mechanizmów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi o rozszerzonym
skutku na mocy art. 12 ust. 6 Dyrektywy 2019/790/UE w sprawie praw autorskich i
pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym" opublikowanym w dniu 29 listopada 2021 r.,
Komisja UE powtórzyła, że stosowanie rozszerzonych mechanizmów zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi pozbawia podmioty uprawnione możliwości wyboru w
odniesieniu do ich praw wyłącznych i możliwości wyrażenia uprzedniej zgody na korzystanie
z ich utworów. Komisja stwierdziła, że taki mechanizm jest stosowany w przypadkach, gdy
indywidualne udzielanie licencji jest uciążliwe i niepraktyczne (tj. w odniesieniu do utworów
znajdujących się poza rynkiem handlowym), a także, że należy go stosować tylko wówczas,
gdy istnieją zabezpieczenia. W związku z tym Polska powinna zadbać o to, aby wszelkie
uregulowania dotyczące zbiorowych licencji zawarte w Projekcie Ustawy w odniesieniu do
praw wynikających z art. 15 miały charakter dobrowolny, a nie obligatoryjny, tak aby nie
ograniczały kontroli/możliwości wyboru ze strony wydawców i nie naruszały delikatnej

AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE
Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 520-5999, e-mail: office@amcham.com.pl

równowagi między wydawcami a platformami, którą zapewnia art. 15. Artykuł 15 ma na celu
zapewnienie wydawcom większej, a nie mniejszej kontroli nad ich publikacjami prasowymi.
Rekomendujemy zatem, aby wydawcy i platformy zachowały swobodę w dokonywaniu
własnych ustaleń w zakresie praw do publikacji prasowych.
17. Art. 17 Dyrektywy - Należy zachować swobodę zawierania umów, umożliwiającą
dostawcom usług udostępniania treści online i podmiotom praw autorskich zawieranie
z własnej woli wzajemnie korzystnych umów
AmCham wspiera cel art. 17, jakim jest promowanie „prawidłowego i sprawiedliwego
funkcjonowania rynku prawa autorskiego”. Jednak uczciwe, dobrze funkcjonujące rynki
istnieją tylko wtedy, gdy strony zachowują swobodę zawierania umów, a przepisy
wykonawcze nie powinny jej zakłócać.
Na przykład przepisy wykonawcze nie powinny wymagać od stron zawierania umów
licencyjnych, jeżeli nie leży to w ich wspólnym interesie biznesowym − czy to posiadaczy
praw, czy platform − i nie powinny dyktować rodzajów wynagrodzenia, które strony mogą
uznać za sprawiedliwe i odpowiednie w negocjacjach dotyczących zezwoleń.
Ustawodawstwo krajowe nie powinno również wskazywać, które strony mogą angażować się
we wzajemną współpracę. Wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń ograniczy podstawową
swobodę zawierania umów, potencjalnie zaszkodzi istniejącym już wzajemnie korzystnym
współpracom i zahamuje rozwój rynku, któremu Dyrektywa miała sprzyjać. W motywie 61
Dyrektywy stwierdzono bowiem, że umowy licencyjne między posiadaczami praw a
platformami muszą „być uczciwe i zachowywać rozsądną równowagę dla obu stron”. Jeśli ma
być zachowana „uczciwa” równowaga między tymi stronami, platformy i posiadacze praw
muszą mieć swobodę określania, jakie warunki są odpowiednie do autoryzacji treści, i muszą
mieć możliwość odrzucenia ofert, które nie leżą w najlepszym interesie żadnej ze stron. Bez
tej możliwości Dyrektywa nie ustanowiłaby w ogóle „rynku”, a raczej doprowadziłaby do
poważnego naruszenia praw podstawowych.
Uważamy, że w celu wspierania sprawnego i uczciwego rynku, Projekt Ustawy powinien
uwzględniać trzy kluczowe kwestie wskazane poniżej.
Po pierwsze, Projekt Ustawy powinien wyraźnie wskazywać, że wszystkie strony −
uprawnieni i dostawcy usług udostępniania treści online − zachowują swobodę kontraktową
w zakresie zawierania wzajemnie korzystnych umów lub niezawierania takich umów, co leży
w ich obopólnym interesie.
Po drugie, od podmiotów praw autorskich pragnących zatwierdzić treści w ramach serwisu
należy oczekiwać, że zidentyfikują się wobec platform i przedstawią informacje związane z
prawami, które posiadają. Bez identyfikacji uprawnionych z zakresu praw autorskich
dostawcy usług udostępniania treści online będą mieli niewiele sposobów dowiedzenia się,
kto jest właścicielem poszczególnych treści lub kto może chcieć autoryzować ich treści.
Po trzecie, Projekt Ustawy powinien wskazywać, że zobowiązania te mogą być zawierane za
dowolną formę wartości, którą strony wzajemnie uzgodnią. Chociaż tradycyjne umowy
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licencyjne są jednym ze sposobów uzyskania zezwolenia, Projekt Ustawy powinien uznać,
że nie jest to jedyny sposób. W Wytycznych zauważono, że „podmioty praw autorskich mogą
na przykład zezwolić na wykorzystanie ich treści w niektórych serwisach w zamian za dane
lub działania promocyjne. Zezwolenie może być również udzielone nieodpłatnie, na licencji
Creative Commons, lub może być udzielone, gdy podmioty praw autorskich przesyłają lub
udostępniają własne treści w internetowych serwisach wymiany treści”. Tradycyjne podejście
do licencjonowania − w którym przedstawiciele dwóch stron spotykają się na przestrzeni
tygodni lub miesięcy i negocjują długie, wysoce szczegółowe umowy − nie może bowiem
stworzyć szerokiego „rynku praw autorskich” przewidzianego w Dyrektywie ze względu na
wysokie koszty transakcyjne takiego podejścia i liczbę stron.
W związku z tym Projekt Ustawy powinien jasno określać, podobnie jak to uczyniły Wytyczne,
że autoryzacja może być dokonana za dowolną wartość, którą strony uznają za możliwą do
zaakceptowania, i w dowolny sposób.
Z tych wszystkich powodów wskazujemy, że Projekt winien uwzględniać te kwestie w celu
wspierania zamierzonego przez Dyrektywę „sprawiedliwego rynku praw autorskich”. Z
satysfakcją zauważamy, że w Uzasadnieniu znajdują się już stwierdzenia określające różne
sposoby uzyskania autoryzacji („jednostronne oświadczenie woli posiadacza praw, umowa
licencyjna z posiadaczem praw lub umowa licencyjna z organizacją zbiorowego
zarządzania”). Uważamy, że dalsze stwierdzenia wyjaśniające, jak zauważono powyżej,
wzmocnią intencje i sukces Dyrektywy.
18. Art. 17 Dyrektywy - Zakres wdrożenia na szczeblu krajowym powinien pozostać
spójny z Dyrektywą w odniesieniu do definicji dostawców usług udostępniania treści
online

Artykuł 17 Dyrektywy ma zastosowanie do „dostawców usług udostępniania treści online”
(„dostawcy usług udostępniania treści online”). W art. 2 ust. 6 Dyrektywy zdefiniowano
objęte nią rodzaje dostawców usług udostępniania treści online i podano niewyłączne
przykłady usług, których nie należy uznawać za usługi dostawców usług udostępniania treści
online − a tym samym nie objęte zakresem art. 17. Z zadowoleniem przyjmujemy, że Projekt
Ustawy w definicji dostawcy usług udostępniania treści online (art. 1 lit. b) pkt 3) w znacznym
stopniu transponował brzmienie art. 2 pkt 6 Dyrektywy, w tym niewyłączną listę usług
wyłączonych.
Jak wynika z „Uzasadnienia” towarzyszącego Projektowi Ustawy („Uzasadnienie”), motywy
Dyrektywy mają kluczowe znaczenie dla prawidłowej interpretacji definicji dostawcy usług
udostępniania treści online. Aby zapewnić, że polska implementacja art. 17 jest spójna z
samą Dyrektywą i zharmonizowana we wszystkich Państwach Członkowskich UE, zalecamy,
aby Polski ustawodawca włączył do art. 1(b)(3) Projektu Ustawy przynajmniej dwa kluczowe
elementy motywów Dyrektywy:
a) Po pierwsze, wnosimy o zastosowanie motywu 63 Dyrektywy, podkreślającego, że do
ustalenia, czy dana usługa jest objęta definicją dostawcy usług udostępniania treści online,
potrzebna jest ocena „każdego przypadku z osobna”; oraz

AMERYKAŃSKA IZBA HANDLOWA W POLSCE
Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 520-5999, e-mail: office@amcham.com.pl

b) Po drugie, wnosimy o zastosowanie motywu 62 Dyrektywy, który stanowi, że „definicja
usługi udostępniania treści online zawarta w niniejszej Dyrektywie powinna obejmować
wyłącznie usługi online, które odgrywają ważną rolę na rynku treści online, konkurując z
innymi usługami online dotyczącymi treści, takimi jak internetowe usługi audio i wideo dla tych
samych odbiorców”.
Bezpośrednie wdrożenie tych kluczowych elementów motywów 62 i 63 jest zgodne z
instrukcjami Komisji Europejskiej1. Jak potwierdziła Komisja Europejska w swoich
Wytycznych, „Państwom członkowskim zaleca się transpozycję i stosowanie poszczególnych
elementów definicji w świetle motywów 61, 62 i 63, które zawierają istotne wyjaśnienia
dotyczące rodzajów usługodawców włączonych lub wyłączonych”. Te postanowienia motywu
są kluczowymi czynnikami dla właściwego określenia stosowania Dyrektywy i powinny zostać
włączone do Projektu Ustawy.
19. Wdrożenie na poziomie krajowym powinno zawierać wyraźne odniesienie do
wyjątków i ograniczeń określonych w art. 17 ust. 7 Dyrektywy
Artykuł 17 ust. 7 Dyrektywy określa rodzaje treści, które nie powinny być zakłócane przez jej
inne wymagania, i stanowi ważną ochronę w ramach Dyrektywy. Przepis ten zawiera
niewyczerpujący wykaz wyjątków i ograniczeń w zakresie prawa autorskiego, które muszą
zostać uwzględnione w implementacji przez państwa członkowskie.
Zwracamy uwagę, że Projekt Ustawy odnosi się do ochrony „dopuszczalnego” wykorzystania,
ale nie zawiera wyraźnego odniesienia do cytatu, krytyki, recenzji, karykatury, parodii czy
pastiszu. W Uzasadnieniu odniesiono się do tych elementów, zauważając, że każdy z nich
został wprowadzony przez art. 29 i 29 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz że mają one zastosowanie do wszystkich utworów i przedmiotów praw
pokrewnych.
Zarówno ustawodawca unijny, jak i TSUE (sprawa C-401/19), wskazali, że ze względu na
szczególne znaczenie tych wyjątków dla zachowania wolności słowa i wolności sztuki (a tym
samym dla sprawiedliwej równowagi między różnymi prawami podstawowymi), konieczne
jest nadanie wyjątkom i ograniczeniom przewidzianym w art. 5 Dyrektywy 2001/29 charakteru
obowiązkowego, aby zapewnić użytkownikom jednolitą ochronę w tym zakresie w całej Unii
Europejskiej.
W związku z tym, biorąc pod uwagę znaczenie dopuszczalnego wykorzystania dla treści oraz
w celu zapewnienia jasności, że polska implementacja art. 17 jest zgodna z art. 17 ust. 7
Dyrektywy oraz wyrokiem TSUE, proponujemy, aby Projekt Ustawy wyraźnie odnosił się do
wszystkich wyjątków i ograniczeń, które Polska zamierza uchwycić w tym akcie prawnym. W
minimalnym zakresie powinno to obejmować te konkretnie wymienione w art. 17 ust. 7, tj.
cytat, krytykę, recenzję, karykaturę, parodię i pastisz.

1

Wytyczne dotyczące art. 17 Dyrektywy 2019/790 w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym z
dnia 4 czerwca 2021 r https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidance-article-17-directive-2019790copyright-digital-single-market („Wytyczne”abort:blank).
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20. Art. 17 ust. 9 Dyrektywy - Platformy powinny być uprawnione do dokonywania ocen
w dobrej wierze w sporach
Artykuł 17 ust. 9 Dyrektywy wymaga, aby platformy wprowadziły „mechanizm dochodzenia
roszczeń” lub proces odwoławczy, który może umożliwić użytkownikom przywrócenie ich
treści w przypadku sporu dotyczącego wyłączenia ich treści. Platformy stają jednak przed
sporym wyzwaniem przy rozpatrywaniu tego typu odwołań. Mianowicie, jeśli platforma
przywróci treści będące przedmiotem odwołania, a sąd następnie ustali, że treści te stanowiły
naruszenie, sama platforma może odpowiadać za naruszenie praw autorskich. Stawia to
platformy w trudnym położeniu − muszą ryzykować odpowiedzialność prawną za
rozpatrywanie odwołań, które mogą zawierać jedynie ograniczone informacje, i to w
odpowiednim czasie. W tych warunkach platformy mogą nie być w stanie przygotować
rozstrzygnięć w dobrej wierze ze względu na niepewność co do zakresu odpowiedzialności
prawnej, a cel art. 17 ust. 9 może nigdy nie zostać w pełni zrealizowany.
Dlatego też gorąco rekomendujemy, aby Polska wdrożyła do prawa krajowego jasne przepisy
dotyczące tzw. „dobrego Samarytanina”. Przepisy te powinny stanowić, że platforma, która w
dobrej wierze rozpatruje skargi użytkowników dotyczące usuwania treści, nie może być
pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w przypadku przywrócenie
tych treści. Przepisy o dobrym Samarytaninie są najskuteczniejszym sposobem zapewnienia,
że mechanizmy dochodzenia roszczeń z art. 17 ust. 9 będą mogły funkcjonować zgodnie z
intencją ustawodawcy i chronić legalne wypowiedzi w całej Polsce.

