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Warszawa, 20 czerwca 2017 roku
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki

Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów
Plac Trzech Krzv v 3l5
00-507 Warszawa

Szanowny

Pa

nie Premierze,

W związku z trójstronnymi negocjacjami dotyczącymi projektu Rozporzqdzenio w sprawie blokowqnia
geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynole noś ćpaństwowq klientów, ich
miejsce zamieszkania lub miejsce prowodzeniq dział alnoś cina rynku Wewnętrznym, prowadzonymi
obecnie z udział em przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE, w
zał ączeniu przedstawiamy stanowisko ZPAV W tej sprawie, w kontekś cie proponowanego przez komisję
Parlamentu Europejskiego ds. rynku Wewnętrznego i ochrony konsumentów (lMCo) objęcia usł ug
dostarczających treś cichronione praWem autorskim zakazem blokowania geograficznego.
Zwracamy się z uprzejmą proś bąo rozwa enie naszych argumentów i uwzględnienie ich przY
prezentowaniu w ramach Rady UE oficjalnego stanowiska rządu RP w tej sprawie.
Zwyrazami szacunku,

Marek Staszewski
Peł nomocnik ZPAV

Do wiadomoś ci:
Pani Mał gorzata Wenerska-Craps

Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich
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sTANoWIsKo PRZEMYSŁU FoNoGRAFlczNEGo W zAKREslE PRoPozYcJl RozPoRzĄDzENlA UE W
SPRAWIE ZAKAZU BLOKOWANIA

G

EOG RAFICZNEGO.

ZPAV jest stowarzyszeniem producentów fonogramów

i

wideogramów muzycznych

W

Polsce,

zrzeszającym ponad 40 du ych i mał ych wytwórni pł ytowych (ok.90 %rynku fonograficznego W Polsce)

oraz ponad 20O indywidualnych producentów

i

przedstawicieli branzy fonograficznej.

od

momentu

powstania w 1991 roku ZPAV prowadzi dział ania na rzecz rozwoju rynku muzycznego w Polsce na forum

praWnym, społ ecznym

i

biznesowym. Jest Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysł u

Fonograficznego lFPl, która reprezentuje ś wiatowy przemysł fonograficzny poprzez 57 grup krajowych

i

ok. 1300 firm czł onkowskich w 60 krajach, wś ród których są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny
fonograficzne, jak i mał e, niezale nie wytwórnie pł ytowe.

Europejski przemysł fonograficzny doprowadził do powstania w ostatnich latach prę nie dział ającego
cyfrowego rynku muzycznego, oferującego konsumentom w Europie dostęp do ponad 200 cyfrowych

serwisów muzycznych

z

szerokim katalogiem ponad 43 milionów utworów wszystkich gatunków,

osiągalnych w ka dejchwilina komputerze, smartfonie, czy innym urządzeniu, ponad granicami.

Pro pozvcja Kom isji Eu ropejskiej w sprawie blokowa

n

ia geograficznego

25 maja 2016 roku Komisja Europejska opublikował a projekt rozporządzenia, zakazującego serwisom
online blokowania geograficznego W oparciu o narodowoś ć konsumenta, jego adres zamieszkania, czy
miejsce prowadzenia dział alnoś cigospodarczej. Propozycja Komisji, skierowana przeciwko dyskryminacji

konsumentów dokonujących zakupu towarów

i

usł ug, zawierał a wyraź ne stwierdzenie,

e usł ugi

związane z dostarczaniem treś cichronionych prawem autorskim - W tym cyfrowe serwisy muzyczne _
nie będą objęte zakazem geograficznego blokowania (art.4(1Xb)). Po upł ywie dwóch lat od wejś ciaw
ycie rozporządzenia to wył ączenie spod zakazu geoblokowania podlegał oby rewizji iocenie. (art.9).
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Projekt Komisji uwzględniał fakt, iz objęcie zakazem blokowania geograficznego serwisów muzycznych
miał oby negatywne konsekwencje dla dalszego rozwoju europejskiego cyfrowego rynku muzycznego.

Szczególnie dotkliwie odczuliby

je konsumenci w państwach czł onkowskich ze sł abiej rozwiniętą

gospodarką, a tak e mał e firmy dział ające w ś rodowisku online. Nieuzasadnionym był oby zatem objęcie
cyfrowych serwisów muzycznych zakazem blokowania geograficznego bez dokonania uprzedniej analizy
skutków, czy oceny ekonomicznej.

ocó!ne Podejś cie Rady
Rozwiązanie zaproponowane przez Komisję Europejską został o potwierdzone w przyjętym w listopadzie

2016 roku ogólnym Podejś ciuRady UE, gdzie serwisy z treś ciami prawnoautorskimi pozostał y poza
zakresem stosowania rozporządzenia. Rada poszł a naWet

o krok dalej, przedł u ając do 4lat od

dnia

wejś cia w zycie rozporządzenia termin, po upł ywie którego nale ał oby dokonać analizy skutków
wył ączenia serwisów z treś ciami praWnoautorskimi z zakresu stosowania regulacji.

Parlament Europeiski i Sprawozdanie Komisii IMCO
Sprawozdanie przyjęte w kwietniu br. przez Komisję Parlamentu Europejskiego ds. rynku Wewnętrznego

i

ochrony konsumentów (lMCo) stoi

w opozycji do

stanowiska Komisji

i

Rady UE

i

proponuje

rozszerzenie zakazu blokowania geograficznego na usł ugi dostarczające treś cichronione prawem
autorskim, takie jak e-booki, muzykę, oprogramowanie

i gry.

Rozszerzenie zakresu rozporządzenia w tym zakresie miał oby dramatyczne konsekwencje dla cyfrowego

rynku muzycznego oraz konsumentów w Europie. Zasugerowany ,,kompromis", zakazujący blokowania
geograficznego tylko

w tych

przypadkach, gdzie oferujący transgraniczne usł ugi posiada wszystkie

niezbędne do tego prawa, nie rozwiązuje problemu

inie redukuje

negatywnych skutków. Takie

rozwiązanie zmusił oby cyfrowe serwisy muzyczne do wprowadzenia kosztownego i skomplikowanego

systemu, uniemo liwiającego dostęp do okreś lonychczęś cikatalogu W poszczególnych krajach
czł onkowskich UE. Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na serwisy muzyczne znacząco zachwiał oby
starannie Wypracowanym i zrównowa onym systemem licencjonowania, który pozwolił na stworzenie
nowych i atrakcyjnych usł ug dla konsumentów w cał ej Europie.
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DlaczeFo serwisv dostarczaiące treś cichronione prawem autorskim powinnv bvć wvł ączone z proiektu

W Europie dostępne są dziś największe serwisy muZycZne, jak iTunes, Spotify, Deezer, Tidal i Apple
Music, przy czym

w

ka dym kraju serwisy

te mają lokalną ofertę,

dostosowaną do oczekiwań

konsumentów w danym kraju z jednej strony, a zachowującą dostęp do cał ego katalogu lokalnych
zagranicznych nagrań

- z

drugiej. Wiele

z tych firm to wa ni partnerzy wł aś cicielipraw,

i

którzy

przyczyniają się w znacznym stopniu do rozwoju cyfrowego rynku muzycznego. W 2016 roku przemysł
fonograficzny odnotował wzrost o
Serwisy

5,9%o,

z czego 60% stanowił y przychody z serwisów streamingowych'

te oferują swoje usł ugi w cał ej Europie, tak e na tych rynkach, które nadal borykają się

z

problemem piractwa igdzie ś redni dochód jest ni szy, ni w innych europejskich krajach. Serwisy
muzyczne starają się dostosować swoją ofertę do warunków, panujących na poszczególnych rynkach, w

tym poprzez specjalną ofertę cenoWą. Taka polityka umozliwia ś wiadczenie usł ug i rozwój w obrębie
rynku wewnętrznego w interesie konsumentów.

Jezeli cyfrowe serwisy muzyczne został yby objęte zakresem rozporządzenia, nie mogł yby ju
dostosowywać swojej oferty do okreś lonychwarunków rynkowych. odbił oby się to negatywnie na
konsumentach, którzy nie mieliby ju dostępu do licencjonowanych usł ug w lokalnym wymiarze.
Sytuacja taka mogł aby w efekcie sprzyjać ponownemu rozkwitowi piractwa.

Co więcej, rozszerzenie zakazu blokowania geograficznego na cyfrowe serwisy muzyczne stanowi
zagrozenie dla zachowania zróznicowania i konkurencyjnoś ci w sektorze muzycznym. Mał e start-upowe

serwisy, nie posiadając często ś rodków, ani tez motywacji ekonomicznej do rozwijania swojej
dział alnoś ciw skali paneuropejskej, ubiegają się zwykle o licencje na kilka rynków. Zgodnie z treś cią
rozporządzenia zaproponowaną przez komisję lMCo, firmy takie był yby zmuszone albo do uzyskania

licencji paneuropejskich, których nie chcą, ani nie potrzebują, albo do wprowadzenia narzędzi,
uniemo liwiających blokowanie geograficzne wedł ug utworów lub terytoriów,

co był oby bardzo

kosztowne. W tej sytuacji uruchamianie nowych serwisów oraz ich dalsza dział alnoś ćbył yby znacznie
trudniejsze, ni dotąd, a stopień zró nicowania usł ug w obrębie UE uległ by Znacznemu ograniczeniu.
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Konsumenci europejscy nie odniosą dodatkowych korzyś ci na skutek wł ączenia serwisów muzycznych w
zakres rozporządzenia o zakazie blokowania geograficznego _ W niektórych zaś krajach, takich jak Polska,
mogą odczuć konsekwencje negatywne. Krokten zahamuje te rozwójcyfrowych serwisów muzycznych,
które są kluczowe dla zachowania zró nicowania i wzrostu na cyfrowym rynku muzycznym w Europie.

Apelujemy więc o cał kowite i ostateczne wył ączenie serwisów dostarczających treś cichronione
prawem autorskim

z zakresu

rozporządzenia

w sprawie zakazu blokowania

geograficznego lub

przynajmniej wył ączenie z okreś leniem rozsądnego terminu rewizji, po upł ywie którego nastąpił aby
ocena skutków wył ączenia tego typu serwisów z zakresu rozporządzenia. Wszelkie inne rozwiązania,
takie jak np. stopniowe wł ączanie poszczególnych sektorów w zakres rozporządzenia, czy odroczenie

-

w odniesieniu do serwisów z treś ciami prawnoautorskimi - wejś ciaw ycie rozporządzenia, nie są
wystarczające z punktu widzenia sektora muzycznego.
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ZAŁĄCZNIK: Analiza dokumentu, zawierającego ocenę ekonomiczną rozszerzenia zakresu zakazu

blokowania geograficznego, przygotowanego dla komisji Parlamentu Europejskiego ds. rynku
wewnętrznego i ochrony konsumentów (lMCo).

W lutym 2ot7 roku think tank

Bruegel opublikował przygotowane na zlecenie komisji lMco

opracowanie pod tytuł em: ,,Rozszerzenie zokresu zakazu blokowonia geograficznego: oceno
ekonomiczna". Czlonkowie komisji uzasadniali wnioskami z powy szego opracowania proponowane
wł ączenie w zakres rozporządzenia serwisów z treś ciamiprawnoautorskimi, W tym z muzyką' Naszym
zdaniem opracowanie to nie przedstawia uzasadnienia dla takiego kroku.

1.

U ytkownicy cyfrowych serwisów muzycznych nie postrzegają blokowania geograficznego
jako znaczącego problemu.

Fakt ten ujęty jest takze w samym opracowaniu. Stwierdza się w nim: ,,Nale y odnotować ,

e aktualny

międzynarodowy popyt [na cyfrowe serwisy muzyczne], zarówno w Europie, jak i poza nią, jest ju w

du ej częś cizaspokojony." (str.52). ldalej: ,,Korzyś ci [wynikające z wł ączenia muzyki w zakres
rozporządzenia] są raczej niewielkie, poniewa transgraniczna dostępnoś ćjest stosunkowo wysoka. Tym
samym, zlikwidowanie blokowania geograficznego będzie miał o ograniczony efekt." (str. 62).
Dzięki elastycznemu systemowi licencjonowania praw przez przemysł muzyczny, europejscy konsumenci
mają ju dostęp do ponad 200 legalnych cyfrowych serwisów muzycznych, W tym takich jak Spotify, czy

Deezer, a w nich

- do ponad 43 mln utworów.

opracowanie nie uwzględnia tak e pozytywnych zmian, jakie w zakresie dostępu do treś ci online w

Europie najprawdopodobniej przyniesie Rozporzqdzenie
transgranicznego przenoszenia
opracowania zaznaczają,

na

w

sprawie zopewnienia mo liwoś ci

Wewnętrznym rynku usł ug online

w zakresie treś ci. Autorzy

e jednym z argumentóW wł aś cicielipraw za nał ozeniem terytorialnych

restrykcji był fakt, i ,,modele biznesowe niektórych wł aś cicielipraw nie zezwalają dostawcom treś ci
cyfrowych na zapewnienie przenoszenia swoich usł ug." (str.27). Kwestia ta zostanie uregulowana przez
powyzsze rozporządzenie, które wejdzie w

ycie najprawdopodobniej w 2018 roku. Wynika z tego, ze

terytorialnych restrykcji będzie coraz mniej, a tym samym wł ączenie cyfrowych serwisów z treś ciami
prawnoautorskimi w zakres rozporządzenia o zakazie blokowania geograficznego wydaje się coraz
sł abiej uzasadnione i coraz mniej potencjalnie korzystne. opracowanie pomija ten aspekt. Nie wspomina

takze

o tym, e pł atne cyfrowe

serwisy muzyczne ju zapewniają swoim klientom mo liwoś ć

transgranicznego przenoszenia swoich usł ug.
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2,

Wskazane W opracowaniu potencjaIne korzyś ci, wynikające z zakazu blokowania cyfrowych
serwisów muzycznych, został y wyliczone w oparciu o nieaktua!ne dane.

W opracowaniu stwierdza się (str. 62), e zawarta w nim kalkulacja oczekiwanych korzyś ci dla
konsumentów i producentów został a oparta na analizie przeprowadzonej w 2ot4 roku przez Aguiara

i

Waldfogla.1 W swoich badaniach korzystali oni z danych firmy Nielsen, które odnosił y się do lat 20062o'J"J'

oraz danych Międzynarodowej Federacji Przemysł u Fonograficznego lFPl, które dotyczył y roku

2013 (patrz str.5-6tejanalizy). Jednakze model konsumpcji muzyki zmienił się gruntownie igwał townie

od

201'1',

czy

20L3 roku, nie wspominając juz

o roku 2006.

Dane z tego okresu nie są juz

reprezentatywne do wyliczania spodziewanych dziś korzyś ci.

Model, którym posł ugiwali się Aguiar i Waldfogel w swoim badaniu, to pobrania pojedynczych utworów
cyfrowych. Dziś jest to mał y iwciąz sł abnący segment konsumpcji muzyki w UE. obecnie przychody

z

cyfrowego rynku muzycznego w Europie pochodzą przede wszystkim z serwisów opartych na streamingu
muzyki. W 2016 roku przychody ze tytuł u streamingu stanowił y 73,1% wartoś ci cał ejcyfrowej sprzeda y
muzyki w Europie i37,3% cał ego europejskiego rynku muzycznego (cyfrowego itradycyjnego), podczas

gdy pobrania pojedynczych utworów to tylko 25,5% przychodów z rynku cyfrowego itylko 13% cał oś ci
przychodów ze sprzedazy muzyki. Przepaś ćmiędzy mode|em pobrań i modelem streamingu będzie się
pogł ębiać . Przychody

z pobrań pojedynczych utworów spadł y w ubiegł ym roku w Europie o

23,5Yo,

podczas gdy przychody ze streamingu wzrosł y o 45,5%.

Nie uwzględnienie W opracowaniu przepł ywu konsumentów od modelu pobraniowego do modelu
streamingu jest o tyle istotne,

e zmiana ta ma podstawowy wpł yw na zał ozenia analizy. Streamingowy

model biznesowy nie opiera się na pojedynczym zakupie okreś lonego utworu muzycznego

-

jest to

model konsumpcyjny oparty na filozofii ,,oll-you-con-eat". Argumenty o transgranicznej dostępnoś ci nie
muszą juz w takim stopniu koncentrować się na zapewnieniu mo liwoś cikorzystania z okreś lonego
pojedynczego utworu

w ró nych krajach. W zamian, wa nym staje się pytanie, czy cał y serwis

dostępny we wszystkich krajach

1

U E.

jest

Jak wspomnieliś my wy ej - te serwisy dostępne są w cał ej Europie.

Aguiar, Luis; Waldfogel, Joel: ,,Digitization, Copyright and the Welfare Effects of Music Trade"

ul' Kruczkowskiego 12/
00-380 Warszawa

tel.: +48

26 29219

fax: +48 2 625 L6

61'

e-mail: biuro@zpav.pl
www.zpav.pl

3.

Przedstawiony W opracowaniu wniosek, i ,,w niemal ka dym państwie czł onkowskim z
wyjątkiem Wie!kiej Brytanii nieznacznie wzroś nie poziom społ ecznego dobrostanu netto" (str.
52), rozumianego jako suma dobrostanu konsumenta i producenta jest zatem nieaktualny.

W opracowaniu sł usznie stwierdza się, ze,,blokowanie geograficzne to skomplikowane zagadnienie,
gdzie wszelkie rozwiązania muszą być konstruowane

Z

wielką ostro noś cią,aby uniknąć niezamierzonych

i potencjalnie niepo ądanych konsekwencji" (str. 8). W tym kontekś cie,wobec braku aktualnej, bie ącej

analizy takich potencjalnych konsekwencji, apelujemy do Komisji Europejskiel oraz Rady UE o
sprzeciwienie się wł ączeniu cyfrowych serwisów muzycznvch do zakresu rozporządzenia w sprawie
zakazu blokowania geograficznego.

4.

Nawet je eli moglibyś myuznać wa noś ćkalkulacji zawartych W opracowaniu, wykazują one
spodziewane korzyś ci z nieograniczonego transgranicznego dostępu w wysokoś ci zaledwie
19,7 mln euro rocznie.

To kwota odnosząca się do rynku detalicznego (kwota, jaką konsumenci byliby gotowi wydać ). Je eli
przyjmiemy,

e kwota hurtowa (po odliczeniu VAT

i

tantiem autorskich) to 70% tej wartoś ci, to

spodziewane korzyś ci w odniesieniu do przemysł u fonograficznego wyniosą 13,8 mln euro
o,t% przychodów sektora muzycznego w

UE

-

to tylko

w 2o'J.6 roku i 0,027 euro na gł owę mieszkańca rocznie.

W jednym z wniosków opracowania stwierdza się: ,,Nie jest jasne w jakim stopniu uda się zrealizować w

praktyce [te zyski]" (str. 50), co sugeruje,

5.

Ryzyko związane

z

e faktyczne korzyś ci mogą być nawet mniejsze'

objęciem cyfrowych serwisów muzycznych zakazem blokowania

geograficznego znacznie przewy sza jakiekolwiek pł ynące z tego potencjaIne korzyś ci.
Autorzy opracowania zgadzają się z tym,

e prawo autorskie jest prawem wł asnoś ci,które jest efektem

kreatywnoś ci i inwestowania w kreatywnoś ć (str. 25). Przemysł fonograficznY przeznaczył w 2015 roku
27% swoich przychodów na inwestycje w kreatywnoś ć ,w formie wydatków na dział alnoś ćzwiązaną z

rozwojem artystycznym (tzw. A&R
odnotowano,

-

ang. ortists and repertoire) oraz marketing. W opracowaniu

e w 2015 roku przychody sektora nagraniowego sięgnęł y 15 mld dolarów, tj.3,2% więcej

ni w 20']'4 roku (str. 50). W opracowaniu nie wspomina się jednak, e ten Wzrost nale y rozpatrywać w
kontekś cie47% spadku w stosunku do poziomu przychodów w 2001 roku

-

23 mld dolarów. W

W zakres rozporządzenia, prawdopodobieństwo nieodwracalnego
zniszczenia obserwowanego W kilku ostatnich latach wzrostu jest bardzo wysokie. Wartoś ć
przypadku wł ączenia muzyki

potencjalnych korzyś cijest przy tym bardzo mał a.
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ApeIujemy więc do Komisji Europejskiej

chronionymi prawem autorskim

z

i

Rady UE o cał kowite wył ączenie serwisów z treś ciami

zakresu Rozporządzenia

w sprawie

zakazu blokowania

geograficznego:
Z punktu widzenia konsumenta wł ączanie muzyki w zakres rozporządzenia nie jest potrzebne.

opracowanie, na którym bazował a komisja

lMco nie

dostarcza wiarygodnej analizy

potencjalnych korzyś ci, mogących wyniknąć z takiego dział ania, poniewa nie odzwierciedla
aktualnej sytuacji na rynku, nie mówiąc ju o próbie przewidywania w jaki sposób technologia
będzie kształ tować rynek w przyszł oś ci.
Niezale nie od wszelkich innych argumentów, zagro enia i ryzyko takiego posunięcia znacznie
przewa ają nad jakimikolwiek potencjalnymi korzyś ciami.
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