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EUROPEJSCY WYDAWCY PRASY 

OBCHODZĄ ŚWIATOWY DZIEŃ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 
Europejscy wydawcy prasy z zadowoleniem przyjmują fakt, że tegoroczny Światowy Dzień Własności Inte-
lektualnej koncentruje się na małych przedsiębiorstwach. Różnorodność i pluralizm prasy w Europie zostały 
historycznie zbudowane i w znacznym stopniu opierają się na małych i średnich wydawcach.  

W ostatnim roku podczas pandemii koronawirusa Europejczycy bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości zau-
fali cyfrowej ofercie wydawców gazet i czasopism. Prawa własności intelektualnej, w tym prawo autorskie 
i prawo pokrewne dla wydawców prasy, stanowią fundamentalną podstawę tej tendencji wzrostowej. Mają 
one zasadnicze znaczenie dla zapewnienia przyszłej stabilności branży wydawniczej w formie cyfrowej i dru-
kowanej oraz jej fundamentalnej roli dla różnorodności i pluralizmu prasy.  

Przyjęcie prawa pokrewnego wydawców prasowych w dyrektywie o prawach autorskich było historycznym 
krokiem naprzód, a teraz prawo to musi jeszcze zostać wdrożone w większości państw członkowskich UE.  

Dlatego też w Światowym Dniu Własności Intelektualnej EMMA i ENPA, wraz ze swoimi członkami, wydaw-
cami gazet i czasopism różnej wielkości w całej Europie, wzywają państwa członkowskie UE do szybkiej 
implementacji prawa wydawców prasy, ponieważ termin jego transpozycji do prawa krajowego upływa 
7 czerwca 2021 r. 

Szybkie wdrożenie silnego i skutecznego prawa pokrewnego wydawców jest warunkiem koniecznym do wy-
równania szans na rynkach cyfrowych. Ponadto, dzięki ustawie o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), 
Unia Europejska ma historyczną szansę, aby stawić czoła nadużyciom stosowanym przez podmioty zarzą-
dzające, takim jak na przykład odmowa płacenia z tytułu praw pokrewnych wydawców prasy, a także usta-
nowić przykład dla całego świata poprzez zobowiązanie ich do zapewnienia sprawiedliwego i niedyskrymi-
nującego dostępu do swoich usług dla wszystkich oraz wprowadzenie wiążącego mechanizmu zmuszają-
cego je do negocjowania uczciwych warunków cenowych.  

Ilias Konteas, dyrektor wykonawczy EMMA i ENPA, powiedział: "Bardziej niż kiedykolwiek prasa europejska 
potrzebuje dziś silnego i skutecznego prawa wydawców, które zostanie wdrożone we wszystkich państwach 
członkowskich w terminie przewidzianym w dyrektywie o prawie autorskim. Nadszedł najwyższy czas, aby 
tzw. strażnicy dostępu w internecie w końcu zaczęli płacić za korzystanie z treści wydawców. Dlatego też 
wzywamy do wprowadzenia istotnych poprawek do ustawy o rynkach cyfrowych (DMA), aby położyć kres 
nadużyciom stosowanym przez wszystkich gatekeeperów". 
 
EMMA, European Magazine Media Association, jest wyjątkową i kompletną reprezentacją europejskich maga-
zynów, z których korzystają obecnie miliony konsumentów na różnych platformach, zarówno w formacie pa-
pierowym, jak i cyfrowym. EMMA reprezentuje 15 000 wydawnictw, które publikują 50 000 tytułów czasopism 
w całej Europie w wersji drukowanej i cyfrowej. 
Zobacz: www.magazinemedia.eu 
ENPA, Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Gazet (ENPA) jest największym organem przedstawicielskim 
wydawców gazet w całej Europie. ENPA jest orędownikiem 16 krajowych stowarzyszeń w 13 krajach europej-
skich i jest głównym rozmówcą dla instytucji UE oraz głównym motorem debat na temat polityki medialnej 
w Unii Europejskiej. 
Zobacz: www.enpa.eu 
IWP, Izba Wydawców Prasy, jest organizacją skupiającą ponad 80 wydawców prasy w Polsce, publikujących 
ok. 1000 tytułów gazet i czasopism w wydaniach drukowanych i w internecie. IWP jest członkiem europejskich 
organizacji EMMA i ENPA, ściśle współpracuje również z polskimi stowarzyszeniami branżowymi.  
Zobacz: www.iwp.pl   
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