Warszawa, 14 sierpnia 2002 r.

Opinia
w sprawie dostosowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 735) do standardów
akcesyjnych Unii Europejskiej

1.

Wybór trybu rozpatrywania projektu - zgodność z Regulaminem

Sejmu RP
Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 735) ma na celu dostosowanie polskiego
ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej. Tym samym spełnione zostały wymogi
Regulaminu Sejmu RP, umożliwiające rozpatrywanie przedłożonego projektu ustawy
dostosowawczej przez Komisję Europejską Sejmu RP w trybie art. 96 - 104
Regulaminu.
Na marginesie można jednak zauważyć, że wykorzystywanie trybu z art. 96104 Regulaminu Sejmu w przypadku opiniowanego projektu ustawy rodzi pewne
wątpliwości. Poza dyskusją jest fakt, że projekt zawiera przepisy dostosowujące
prawo polskie do prawa Unii Europejskiej. Projekt zakłada jednak aż 37 zmian w
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a według dołączonej do projektu
Tabeli zbieżności, jedynie 6 ma związek z dostosowaniem prawa.
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Do

projektu,

oprócz

uzasadnienia,

zostały

dołączone:

uzasadnienie

europejskiego charakteru projektu, opinia Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej
o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, tłumaczenia dyrektywy Rady
Wspólnot Europejskich Nr 93/98, dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 93/83
oraz dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 92/100.
2.

Przedmiot projektu ustawy

Projekt dokonuje kompleksowej nowelizacji ustawy o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Zakłada m.in. zmianę niektórych definicji, w celu ujednolicenia
stosowanej w prawie polskim terminologii, wprowadza nową systematykę pól
eksploatacji utworów, zniesienie instytucji licencji ustawowej, zmianę sposobu
liczenia okresu ochrony praw autorskich do utworu audiowizualnego, wprowadzenie
instytucji „wspólnotowego” wyczerpania prawa, zmianę zasad funkcjonowania
Funduszu Promocji Twórczości.
3.

Prawo Unii Europejskiej w materii objętej projektem

Traktat o ustanowieniu Wspólnot Europejskich nie odnosi się bezpośrednio do
kwestii ochrony praw autorskich. Niemniej wątpliwości, czy dziedzina ta może być
przedmiotem regulacji prawa Unii Europejskiej rozstrzygnął pozytywnie Europejski
Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem w połączonych sprawach C-92/93 i C-326/92
Phil Collins i inni, a także ostatnio, wyrokiem z 19 marca 2002 r. w sprawie C-13/00,
Komisja przeciwko Irlandii.
Zagadnień ochrony praw autorskich dotyczą m.in. cztery dyrektywy Rady:
a)

93/98/EWG w sprawie ujednolicenia czasu ochrony prawa autorskiego i
niektórych praw pokrewnych,

b)

93/83/EWG w sprawie koordynacji określonych przepisów prawa autorskiego
oraz

praw

pokrewnych

w

odniesieniu

do

przekazu

satelitarnego

i

rozpowszechniania kablowego,
c)

92/100/EWG dotyczącej prawa najmu i użyczania oraz określonych praw
pokrewnych w zakresie własności intelektualnej,

d)

91/250/EWG w sprawie prawnej ochrony programów komputerowych
Ad. a)

Dyrektywa 93/98 m.in. wprowadza siedemdziesięcioletni okres

ochrony praw autorów dzieł literackich lub artystycznych, dzieł filmowych lub
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audiowizualnych, pięćdziesięcioletni okres ochrony dla praw artystów wykonawców,
praw producentów fonogramów, producentów pierwszego utrwalenia filmu, praw
nadawców radiowo-telewizyjnych.
Ad. b)

Dyrektywa 93/83 dotyczy ochrony praw autorskich w związku z

przekazem satelitarnym lub rozpowszechnianiem utworu za pośrednictwem kabla.
Przewiduje wobec tego m.in. wyłączne prawo autora do udzielanie zgody na
publiczne odtworzenie przez satelitę utworów podlegających ochronie prawa
autorskiego, reguluje też ochronę praw autorskich przy nadawaniu utworów za
pomocą kabla – np. zobowiązuje państwa członkowskie do dbania, by równoczesne
rozpowszechnianie kablowe na ich terytorium programów z innych krajów
członkowskich odbywało się z poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych, a
także by służące właścicielom praw autorskich i pokrewnych uprawnienia do
udzielania

przedsiębiorstwom

rozpowszechnianie

kablowe

kablowym

realizowane

było

zezwoleń
wyłącznie

na

równoczesne

za

pośrednictwem

organizacji zbiorowego zarządzania.
Ad. c)

Dyrektywa 92/100 dotyczy najmu i użyczania egzemplarzy utworów

chronionych prawem autorskim. Określa m.in. podmioty uprawnione do zezwalania
na dokonanie najmu (użyczenia) lub zakazania najmu (użyczenia), wprowadza
instytucję wyłącznego prawa zezwalania lub zakazywania utrwalania wykonań,
prawo zezwalania na zwielokrotnianie, prawo zezwalania na bezprzewodowe
nadawanie oraz publiczne odtwarzanie.
Ad. d)

Dyrektywa 91/250/EWG zrównuje ochronę praw autorskich programów

komputerowych z ochroną praw autorskich dzieł literackich w rozumieniu Konwencji
Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (zob. Dz.U. z 1935 r. Nr 84,
poz. 515, ze zmianami). Dyrektywa reguluje autorstwo programu komputerowego,
uprawnienia wynikające z prawa autorskiego, wyczerpanie prawa, czas ochrony praw
autorskich i samą ochronę praw autorskich do programu komputerowego.
4.

Stan zobowiązań Polski

Układ Europejski, w art. 68 nakłada na Polskę ogólny obowiązek zbliżania
istniejącego i przyszłego ustawodawstwa do prawa wspólnotowego. Natomiast
przepis art. 69 wprost wymienia własność intelektualną jako jedną z dziedzin
objętych obowiązkiem dostosowawczym.
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W stanowisku negocjacyjnym (przyjętym przez Radę Ministrów 10 grudnia
1998 r. i uzupełnionym 6 lutego 2001 r.) w obszarze Prawo spółek, w skład którego
wchodzi m.in. prawo własności intelektualnej, Polska deklaruje akceptację i gotowość
wdrożenia całego acquis communautaire w tym obszarze. Tam gdzie będzie to
możliwe, Polska zamierza harmonizować swoje prawo z prawem europejskim jak
najwcześniej i przed przewidywaną datą wejścia do Unii Europejskiej dokonać jego
pełnej implementacji.
Stosownie do stanowiska negocjacyjnego, „pełna harmonizacja polskiego
ustawodawstwa w zakresie własności intelektualnej wymaga dostosowania polskich
unormowań w kwestiach dotyczących: ochrony prawnej programów komputerowych,
najmu i użyczania oraz określonych praw pokrewnych w zakresie własności
intelektualnej, przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do
przekazu satelitarnego i rozpowszechniania kablowego, czasu ochrony prawa
autorskiego

i

niektórych

praw

pokrewnych”.

W

stanowisku

negocjacyjnym

przewidziano, że stosowna nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych zostanie wprowadzona przed rokiem 2002 r., z tym, że przedłużenie
ochrony praw autorskich do lat 70 zgodnie z dyrektywą Rady 93/98/WE,
wprowadzenie instytucji wspólnotowego wyczerpania praw i uchylenie amnestii
komputerowej miałoby zostać dokonane nie później niż z dniem uzyskania
członkostwa w Unii Europejskiej.
5.

Zakres dostosowania dokonywanego przez projekt

a)

uwagi ogólne

Projekt ma na celu implementowanie do prawa polskiego wybranych
przepisów kilku dyrektyw Rady Wspólnot Europejskich dotyczących własności
intelektualnej.
Ponadto, stosownie do uzasadnienia projektu, jego celem jest dostosowanie
prawa do Traktatu WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) o prawie
autorskim i do Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, do
których przystąpiła Wspólnota Europejska, a które Polska zamierza ratyfikować.
b)

uwagi szczegółowe

do art. 1 pkt. 6)

Przepis

projektowanego

art.

21

ust.

4

w

zw.

z

projektowanym art. 21 ust. 3 oraz art. 108 ustawy, który przewiduje rozstrzyganie
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przez komisję arbitrażową sporów pomiędzy operatorami sieci kablowych a
organizacjami

zbiorowego

zarządzania

prawami

autorskimi

ma

na

celu

implementację przepisu art. 11 w zw. z art. 9 dyrektywy 93/83/EWG.
do art. 1 pkt. 8)

Skreślenie art. 24 ust. 3 ustawy oznacza usunięcie z

ustawy tzw. licencji ustawowych, niezgodnych z dyrektywą 93/83/EWG, która
przewiduje negocjacyjny system zawierania umów o reemisji kablowej.
do art. 1 pkt. 10) Wykreślenie operatora obrazu z art. 36 pkt. 4 ustawy ma
na celu dostosowanie ustawy do art. 2 dyrektywy 93/98/WE, gdyż stosownie do
dyrektywy,

czas

trwania

ochrony

autorskich

praw

majątkowych

utworu

audiowizualnego nie jest zależny od pozostawania go przy życiu.
do art. 1 pkt. 13)
zasadę

wspólnotowego

Proponowany przepis art. 51 ust. 3 ustawy wprowadza
wyczerpania

prawa,

zgodnie

z

art.

9

dyrektywy

92/100/EWG oraz art. 4 pkt. c) dyrektywy 91/250. Z dniem uzyskania przez RP
członkostwa w Unii Europejskiej przepis ten zastąpi obowiązującą regulację
wyczerpania prawa, uregulowaną w art. 51 ust. 1 i 2.
do art. 1 pkt. 25)

Proponowany przepis art. 97 pkt. 6 ustawy który stanowi

implementację przepisu art. 8 ust. 3 dyrektywy 92/100/EWG, przewiduje wyłączne
prawo dla nadawców radiowych lub telewizyjnych korzystania ze swoich nagrań
programów (i rozporządzania nimi) w zakresie publicznego odtwarzania ich w
miejscach dostępnych po uiszczeniu opłaty.
Ponadto, związek z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej mają
proponowane przepisy ustawy: art. 5 pkt. 1a), art. 90 pkt. 1 a), art. 96 pkt. 1a)
6.

Tłumaczenia aktów prawnych Unii Europejskiej

Do projektu, zgodnie z art. 34 ust. 5 Regulaminu Sejmu dołączono
tłumaczenie dyrektyw Rady Wspólnot Europejskich:
•

93/98 w sprawie ujednolicenia czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw
pokrewnych,

•

93/83 w sprawie koordynacji określonych przepisów prawa autorskiego oraz praw
pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego i rozpowszechniania
kablowego,

•

92/100 dotyczącej prawa najmu i użyczania oraz określonych praw pokrewnych w
zakresie własności intelektualnej,
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do których projekt ma dostosować prawo polskie.
Natomiast nie dołączono tłumaczenia dyrektywy 91/250 dotyczącej prawnej
ochrony programów komputerowych, do postanowień której ma być dostosowany
projektowany przepis art. 51 ust. 3 ustawy. Stosownie do art. 99 ust. 3 Regulaminu
Sejmu wstrzymuje to postępowanie nad projektem ustawy.
Nie dołączono także tłumaczeń traktatów WIPO: o prawie autorskim i o
artystycznych wykonaniach i fonogramach.
7.

Konkluzje

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i postanowieniami Układu Europejskiego.
Opracował: Bartosz Pawłowski

