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POPRAWKI 001-038 
Poprawki złożyła Komisja Prawna

Sprawozdanie
Pavel Svoboda A8-0378/2017
Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie 
do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1)  Aby przyczynić się do 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
należy umożliwić szersze upowszechnianie 
programów telewizyjnych i radiowych 
pochodzących z innych państw 
członkowskich z korzyścią dla 
użytkowników w całej Unii poprzez 
ułatwienie udzielania licencji na prawa 
autorskie i prawa pokrewne w odniesieniu 
do utworów i innych przedmiotów 
objętych ochroną, które występują podczas 
nadawania takich programów. Programy 
telewizyjne i radiowe są ważnym 
narzędziem promowania różnorodności 
kulturowej i językowej, spójności 
społecznej oraz dostępu do informacji.

(1)  Aby przyczynić się do 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a 
przede wszystkim aby zwiększyć dostęp do 
informacji, należy umożliwić szersze 
upowszechnianie programów 
informacyjnych i audycji poświęconych 
bieżącym wydarzeniom, pochodzących z 
innych państw członkowskich z korzyścią 
dla użytkowników w całej Unii poprzez 
ułatwienie udzielania licencji na prawa 
autorskie i prawa pokrewne w odniesieniu 
do tych utworów i innych przedmiotów 
objętych ochroną, które występują podczas 
nadawania takich programów. Programy 
informacyjne i audycje poświęcone 
bieżącym wydarzeniom są ważnym 
narzędziem promowania dostępu do 
informacji.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2а) Dostawcy audiowizualnych usług 
medialnych powinni dążyć do 
zagwarantowania, aby świadczone przez 
nich usługi techniczne stawały się 
stopniowo dostępne dla osób z 
upośledzeniami wzroku lub słuchu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3)  Istnieje szereg barier, które 
przeszkadzają w świadczeniu usług online 
dodatkowych w stosunku do emisji oraz w 
świadczeniu usług retransmisji, 
zakłócając tym samym swobodny przepływ 
programów telewizyjnych i radiowych w 
Unii. Organizacje radiowe i telewizyjne 
transmitują każdego dnia przez wiele 
godzin programy informacyjne, 
kulturalne, polityczne, dokumentalne lub 
rozrywkowe. Programy te zawierają 
różnorodne treści, np. utwory 
audiowizualne, muzyczne, literackie czy 
graficzne, które na mocy prawa unijnego 
są chronione prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi. Skutkuje to 
złożonym procesem weryfikacji praw 
należących do wielu podmiotów praw i 
dotyczących różnych kategorii utworów i 
innych przedmiotów objętych ochroną. 
Często zdarza się, że prawa należy 
zweryfikować w krótkim terminie, w 
szczególności w przypadku programów 
informacyjnych czy publicystycznych. Aby 
udostępniać swoje usługi online za granicą, 
organizacje radiowe i telewizyjne muszą 
posiadać prawa do utworów i innych 

(3)  Organizacje radiowe i telewizyjne 
transmitują każdego dnia przez wiele 
godzin programy informacyjne i audycje 
poświęcone bieżącym wydarzeniom. 
Programy te zawierają różnorodne treści, 
które na mocy prawa unijnego są 
chronione prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi. Skutkuje to 
złożonym procesem weryfikacji praw 
należących do wielu podmiotów praw i 
dotyczących różnych kategorii utworów i 
innych przedmiotów objętych ochroną. 
Jeżeli chodzi o programy informacyjne i 
audycje poświęcone bieżącym 
wydarzeniom, konieczna jest weryfikacja 
tych praw w krótkim terminie. Aby 
udostępniać swoje dodatkowe usługi online 
za granicą, organizacje radiowe i 
telewizyjne muszą posiadać prawa do 
utworów i innych przedmiotów objętych 
ochroną wymagane na wszystkich 
terytoriach, których to dotyczy.
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przedmiotów objętych ochroną wymagane 
na wszystkich terytoriach, których to 
dotyczy, przez co kwestia weryfikacji praw 
staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4)  Operatorzy usług retransmisji 
zwykle oferują wiele programów 
telewizyjnych i radiowych, w których 
podczas retransmisji występuje wiele 
utworów i innych przedmiotów objętych 
ochroną; mają oni bardzo mało czasu na 
uzyskanie niezbędnych licencji, a więc 
obciążenie związane z weryfikacją praw 
jest dla nich bardzo duże. W przypadku 
podmiotów praw występuje również 
ryzyko, że ich utwory i inne przedmioty 
objęte ochroną będą eksploatowane bez 
zezwolenia lub bez wypłaty 
wynagrodzenia.

(4)  Operatorzy usług retransmisji 
programów telewizyjnych lub radiowych, 
w tym utworów lub innych przedmiotów 
objętych ochroną realizują czynność 
publicznego udostępniania bez względu 
na to, czy retransmisja programu 
telewizyjnego lub radiowego jest 
realizowana przy wykorzystaniu takich 
samych technicznych środków jak środki 
wykorzystane do pierwotnej emisji, czy też 
innych technicznych środków transmisji, 
oraz bez względu na to, czy retransmisja 
odbywa się na rzeczywistym lub 
zamierzonym obszarze odbioru pierwotnej 
emisji, czy też nie. Usługi retransmisji 
zwykle oferują wiele programów 
telewizyjnych i radiowych, w których 
podczas retransmisji występuje wiele 
utworów i innych przedmiotów objętych 
ochroną; operatorzy usług retransmisji 
mają bardzo mało czasu na uzyskanie 
niezbędnych licencji, a więc obciążenie 
związane z weryfikacją praw jest dla nich 
bardzo duże. W przypadku producentów, 
autorów, twórców i innych podmiotów 
praw występuje również ryzyko, że ich 
utwory i inne przedmioty objęte ochroną 
będą eksploatowane bez zezwolenia lub 
bez wypłaty stosownego i godziwego 
wynagrodzenia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Ponieważ w ramach usług 
retransmisji zwykle oferuje się wiele 
programów telewizyjnych i radiowych, w 
których podczas retransmisji wykorzystuje 
się wiele utworów i innych przedmiotów 
objętych ochroną, operatorzy tych usług 
powinni mieć możliwość – zgodnie z 
zasadą swobody umów – uzyskania 
niezbędnych licencji i zapewnienia w ten 
sposób podmiotom praw godziwego 
wynagrodzenia, tak aby podmioty te mogły 
nadal dostarczać bardzo różnorodne 
treści. Możliwość taka leżałaby również w 
interesie konsumentów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5)  Prawa dotyczące utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną zostały 
zharmonizowane między innymi w 
dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 oraz w dyrektywie 
2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady2.

(5)  Prawa dotyczące utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną zostały 
zharmonizowane między innymi w 
dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 oraz w dyrektywie 
2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady2, co służy w szczególności 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
podmiotów praw.

_________________ _________________
1 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 
2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 
167 z 22.6.2001, s. 10–19.

1 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 
2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 
167 z 22.6.2001, s. 10–19.

2 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia 
oraz niektórych praw pokrewnych prawu 

2 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia 
oraz niektórych praw pokrewnych prawu 
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autorskiemu w zakresie własności 
intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 
s. 28–35.

autorskiemu w zakresie własności 
intelektualnej, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, 
s. 28–35.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7)  Należy zatem ułatwić transgraniczne 
świadczenie usług online dodatkowych w 
stosunku do emisji oraz usług retransmisji 
programów telewizyjnych i radiowych 
pochodzących z innych państw 
członkowskich poprzez dostosowanie ram 
prawnych w odniesieniu do wykonywania 
praw autorskich i praw pokrewnych 
dotyczących tych działań.

(7)  Należy zatem ułatwić transgraniczne 
świadczenie usług online dodatkowych w 
stosunku do emisji programów 
informacyjnych i audycji poświęconych 
bieżącym wydarzeniom oraz retransmisji 
programów telewizyjnych i radiowych 
pochodzących z innych państw 
członkowskich poprzez dostosowanie ram 
prawnych w odniesieniu do wykonywania 
praw autorskich i praw pokrewnych 
dotyczących tych działań. Mając na 
uwadze, że dostosowanie ram prawnych 
może prowadzić do ograniczeń 
wykonywania praw wyłącznych, powinno 
ono być stosowane tylko w niektórych 
szczególnych przypadkach, które nie 
naruszają normalnej eksploatacji utworu 
lub innego przedmiotu objętego ochroną 
ani nie powodują nieuzasadnionej szkody 
dla uzasadnionych interesów podmiotów 
praw autorskich. W związku z tym, a także 
mając na uwadze znaczenie zasady 
terytorialności dla finansowania i 
produkcji treści kreatywnych, w 
szczególności utworów audiowizualnych, 
wszelkie działania legislacyjne powinny 
koniecznie być jak najbardziej 
ograniczone i zawężone oraz powinny 
pozostawać w zgodzie z unijnymi 
zasadami konieczności i 
proporcjonalności.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8)  Dodatkowe usługi online objęte 
niniejszym rozporządzeniem są usługami 
oferowanymi przez organizacje radiowe i 
telewizyjne mającymi wyraźny i zależny 
związek z nadawanym programem. 
Obejmują one usługi dające dostęp do 
programów telewizyjnych i radiowych w 
sposób liniowy równocześnie z emisją oraz 
usługi dające dostęp, w określonym czasie 
po emisji, do programów telewizyjnych i 
radiowych nadanych wcześniej przez 
organizację radiową lub telewizyjną (tzw. 
usługi catch-up). Dodatkowe usługi online 
obejmują ponadto usługi dostępu do 
materiałów, które wzbogacają lub w 
innych sposób poszerzają programy 
telewizyjne i radiowe nadawane przez 
organizację radiową lub telewizyjną, 
między innymi poprzez zapowiedzi, 
poszerzanie, uzupełnianie lub analizę 
treści danego programu. Zapewnianie 
dostępu do poszczególnych utworów lub 
innych przedmiotów objętych ochroną, 
które zostały włączone do programu 
telewizyjnego lub radiowego, nie powinno 
być uznawane za dodatkową usługę online. 
Podobnie zapewnianie dostępu do utworów 
lub innych przedmiotów objętych ochroną 
niezależnie od emisji, np. usługi 
zapewniające dostęp do poszczególnych 
utworów muzycznych lub 
audiowizualnych, albumów muzycznych 
lub nagrań wideo, nie jest objęte definicją 
usługi pomocniczej online.

(8)  Dodatkowe usługi online objęte 
niniejszym rozporządzeniem są usługami 
oferowanymi przez organizacje radiowe i 
telewizyjne mającymi wyraźny i zależny 
związek z nadawanym programem. 
Obejmują one usługi dające dostęp do 
programów informacyjnych i audycji 
poświęconych bieżącym wydarzeniom w 
sposób ściśle liniowy równocześnie z 
emisją oraz usługi dające dostęp, w 
określonym czasie po emisji, do 
programów informacyjnych i audycji 
poświęconych bieżącym wydarzeniom 
nadanych wcześniej przez organizację 
radiową lub telewizyjną (tzw. usługi catch-
up). Zapewnianie dostępu do 
poszczególnych utworów lub innych 
przedmiotów objętych ochroną, które 
zostały włączone do programu 
telewizyjnego lub radiowego, nie powinno 
być uznawane za dodatkową usługę online. 
Podobnie zapewnianie dostępu do utworów 
lub innych przedmiotów objętych ochroną 
niezależnie od emisji, np. usługi 
zapewniające dostęp do poszczególnych 
utworów muzycznych lub 
audiowizualnych, albumów muzycznych 
lub nagrań wideo, nie jest objęte definicją 
usługi pomocniczej online.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9)  Aby ułatwić weryfikację praw do 
celów świadczenia dodatkowych usług 
online za granicą, należy ustanowić zasadę 
państwa pochodzenia w odniesieniu do 
wykonywania praw autorskich i praw 
pokrewnych dotyczących czynności 
mających miejsce w trakcie świadczenia 
dodatkowej usługi online, w trakcie 
dostępu do tej usługi lub korzystania z 
niej. Zasada państwa pochodzenia powinna 
mieć zastosowanie wyłącznie do relacji 
między podmiotami praw (lub jednostkami 
reprezentującymi podmioty praw takimi 
jak organizacje zbiorowego zarządzania) a 
organizacjami radiowymi i telewizyjnymi 
oraz wyłącznie do celów świadczenia 
dodatkowej usługi online, dostępu do niej 
lub korzystania z niej. Zasada państwa 
pochodzenia nie powinna mieć 
zastosowania do dalszego publicznego 
udostępniania ani zwielokrotniania treści 
chronionych prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi i zawartych w 
dodatkowej usłudze online.

(9)  Aby ułatwić weryfikację praw 
umożliwiającą świadczenie przez nadawcę 
dodatkowych usług online za granicą 
dotyczących wyłącznie programów 
informacyjnych i audycji poświęconych 
bieżącym wydarzeniom, należy ustanowić 
zasadę państwa pochodzenia w odniesieniu 
do wykonywania praw autorskich i praw 
pokrewnych dotyczących czynności 
mających miejsce w trakcie świadczenia 
tych dodatkowych usług online, w trakcie 
dostępu do tych usług lub korzystania z 
nich. Zasada państwa pochodzenia 
powinna mieć zastosowanie wyłącznie do 
relacji między podmiotami praw (lub 
jednostkami reprezentującymi podmioty 
praw takimi jak organizacje zbiorowego 
zarządzania) a organizacjami radiowymi i 
telewizyjnymi oraz wyłącznie do celów 
świadczenia takich dodatkowych usług 
online związanych z programami 
informacyjnymi oraz audycjami 
poświęconymi bieżącym wydarzeniom, a 
także dostępu do nich lub korzystania z 
nich. Zasada państwa pochodzenia nie 
powinna mieć zastosowania do dalszego 
publicznego udostępniania ani 
zwielokrotniania treści chronionych 
prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi i zawartych w dodatkowej 
usłudze online.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zasada państwa pochodzenia 
określona w niniejszym rozporządzeniu 
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nie powinna mieć zastosowania do 
dodatkowych usług online, które 
skierowane są głównie lub wyłącznie do 
państwa członkowskiego innego niż 
państwo członkowskie, w którym 
organizacja radiowa i telewizyjna posiada 
siedzibę główną. Taka usługa, głównie lub 
wyłącznie skierowana do konkretnego 
państwa członkowskiego, jest usługą, w 
ramach której programy są wyraźnie 
skierowane do mieszkańców danego 
państwa członkowskiego innego niż 
państwo, w którym organizacja radiowa i 
telewizyjna posiada swoją siedzibę 
główną, a której odbiorcy wyraźnie 
zaliczają się do mieszkańców tego 
konkretnego państwa członkowskiego, i w 
odniesieniu do której nie jest 
prawdopodobne, że słuchacze bądź 
widzowie znajdują się poza konkretnym 
państwem członkowskim, do którego 
programy są skierowane. Wśród 
elementów umożliwiających określenie 
docelowej grupy odbiorców można 
wymienić przede wszystkim język, w tym 
język napisów, reklamy, dubbing, 
odbiorców, do których skierowana jest 
promocja usługi nadawczej, lub lokalny 
charakter programowania.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10)  Ponieważ uznaje się, że świadczenie 
dodatkowej usługi online, dostęp do niej 
lub korzystanie z niej następuje wyłącznie 
w państwie członkowskim, w którym 
organizacja radiowa lub telewizyjna 
posiada główne przedsiębiorstwo, podczas 
gdy faktycznie usługę tę można świadczyć 
za granicą w innych państwach 
członkowskich, należy zapewnić, by przy 
obliczaniu płatności za dane prawa strony 

(10)  Ponieważ uznaje się, że świadczenie 
dodatkowej usługi online, dostęp do niej 
lub korzystanie z niej w odniesieniu do 
programów informacyjnych i audycji 
poświęconych bieżącym wydarzeniom 
następuje wyłącznie w państwie 
członkowskim, w którym organizacja 
radiowa lub telewizyjna posiada główne 
przedsiębiorstwo, podczas gdy faktycznie 
usługę tę można świadczyć za granicą w 
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uwzględniały wszystkie aspekty 
dodatkowej usługi online, takie jak cechy 
usługi, odbiorcy, w tym odbiorcy w 
państwie członkowskim, w którym 
organizacja radiowa lub telewizyjna 
posiada główne przedsiębiorstwo, oraz w 
innych państwach członkowskich, w 
których uzyskiwany jest dostęp do 
dodatkowej usługi online i korzysta się z 
tej usługi, oraz wersja językowa.

innych państwach członkowskich, należy 
zapewnić, by przy obliczaniu płatności za 
dane prawa strony stosowały obiektywne 
kryteria i uwzględniały wszystkie aspekty 
dodatkowej usługi online, takie jak cechy 
usługi, w tym okres dostępności w 
internecie, odbiorcy, w tym odbiorcy w 
państwie członkowskim, w którym 
organizacja radiowa lub telewizyjna 
posiada główne przedsiębiorstwo, oraz w 
innych państwach członkowskich, w 
których uzyskiwany jest dostęp do 
dodatkowej usługi online i korzysta się z 
tej usługi, oraz wszystkie dostępne wersje 
językowe. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11)  Zasada swobody umów pozwoli na 
dalsze ograniczanie eksploatacji praw, 
których dotyczy zasada państwa 
pochodzenia określona w niniejszym 
rozporządzeniu, szczególnie w odniesieniu 
do niektórych technicznych środków 
transmisji lub niektórych wersji 
językowych, o ile wszelkie takie 
ograniczenia eksploatacji tych praw będą 
zgodne z prawem unijnym.

(11)  Należy przypomnieć, że za 
pośrednictwem zasady swobody umów, a 
także w celu wspierania istniejących 
modeli udzielania licencji, takich jak 
wyłączne licencje terytorialne, które 
pozwalają na stosowanie mechanizmów 
finansowania mających kluczowe 
znaczenie dla produkcji audiowizualnej, 
optymalnej dystrybucji i promowania 
różnorodności kulturowej należy w 
dalszym ciągu ograniczać eksploatację 
praw, których dotyczy zasada państwa 
pochodzenia określona w niniejszym 
rozporządzeniu, o ile wszelkie takie 
ograniczenia eksploatacji tych praw będą 
zgodne z prawem krajowym i unijnym.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Niniejsze rozporządzenie nie ma na 
celu zachęcania do stosowania praktyk 
polegających na wyborze korzystniejszych 
rozwiązań. Zasada „państwa 
pochodzenia” nie powinna mieć 
zastosowania do usług online, które są 
głównie lub wyłącznie skierowane do 
odbiorców innych niż odbiorcy państwa 
członkowskiego, w którym organizacja 
telewizyjna i radiowa ma swoją siedzibę 
główną; ma to na celu ograniczenie 
praktyk, w ramach których nadawca 
próbuje zlokalizować swoją siedzibę w 
innych państwach członkowskich w celu 
uniknięcia niekorzystnych zobowiązań 
finansowych lub w celu czerpania zysków 
z korzystniejszych postanowień 
licencyjnych w porównaniu do państwa 
członkowskiego, w którym organizacja 
telewizyjna i radiowa ma swoją siedzibę 
główną. Aby ocenić, czy usługa 
internetowa jest skierowana do odbiorców 
spoza państwa członkowskiego, w którym 
jest świadczona, należy wziąć pod uwagę 
cechy charakterystyczne tej usługi, a także 
wersje językowe.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Na podstawie zasady swobody 
umów, a także aby nie powodować 
nieuzasadnionej szkody dla 
obowiązujących modeli udzielania 
licencji, takich jak wyłączne licencje 
terytorialne, transgraniczne retransmisje z 
innego państwa członkowskiego lub do 
innego państwa członkowskiego 
ograniczone są do retransmisji usług 
podobnych do usług kablowych lub usług 
podobnych do usług IPTV w ramach 
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zarządzanego środowiska.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Niniejsze rozporządzenie, zgodnie z 
zasadą swobody umów, nie stanowi 
przeszkody dla istniejących modeli 
udzielania licencji, takich jak licencje o 
charakterze terytorialnym, i pozostaje bez 
uszczerbku dla istniejących krajowych 
przepisów prawa umów w obszarze prawa 
autorskiego dotyczących odpowiedniego 
wynagrodzenia, a także istniejących 
rozwiązań w zakresie zbiorowego 
zarządzania retransmisją na terytorium 
państwa członkowskiego.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12)  Operatorzy usług retransmisji 
oferowanych za pośrednictwem przekazu 
satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą 
naziemną, przekazu w systemach sieci 
zamkniętych opartych na protokole IP, 
sieci ruchomej i podobnych sieci świadczą 
usługi równoważne usługom świadczonym 
przez operatorów usług retransmisji 
kablowej, kiedy dokonują, do odbioru 
publicznego, równoczesnej, niezmienionej 
i pełnej retransmisji pierwotnej transmisji 
programów telewizyjnych i radiowych z 
innego państwa członkowskiego, w 
przypadku gdy ta pierwotna transmisja 
odbywała się przewodowo lub 
bezprzewodowo, w tym drogą przekazu 

(12)  Operatorzy usług retransmisji 
oferowanych za pośrednictwem przekazu 
satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą 
naziemną lub usług podobnych do usług 
kablowych bądź usług podobnych do 
usług IPTV w ramach zarządzanego 
środowiska świadczą usługi równoważne 
usługom świadczonym przez operatorów 
usług retransmisji kablowej, kiedy 
dokonują, do odbioru publicznego, 
równoczesnej, niezmienionej i pełnej 
retransmisji pierwotnej transmisji 
programów telewizyjnych i radiowych z 
innego państwa członkowskiego, w 
przypadku gdy ta pierwotna transmisja 
odbywała się przewodowo lub 
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satelitarnego, lecz z wyłączeniem 
transmisji online, i przeznaczona była do 
odbioru publicznego. Powinni oni zatem 
wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia i korzystać z mechanizmu 
wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe 
zarządzanie prawami. Z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć usługi retransmisji oferowane w 
otwartym internecie, ponieważ mają one 
odmienne cechy. Nie są one związane z 
żadną konkretną infrastrukturą, a ich 
zdolność do zapewnienia kontrolowanego 
otoczenia jest ograniczona w porównaniu 
np. z siecią kablową lub z systemami sieci 
zamkniętych opartych na protokole IP.

bezprzewodowo, w tym drogą przekazu 
satelitarnego, lecz z wyłączeniem 
transmisji online, i przeznaczona była do 
odbioru publicznego. Powinni oni zatem 
wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia i korzystać z mechanizmu 
wprowadzającego obowiązkowe zbiorowe 
zarządzanie prawami. Z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć usługi retransmisji oferowane w 
otwartym internecie inne niż usługi 
podobne do usług kablowych lub usługi 
podobne do usług IPTV w ramach 
zarządzanego środowiska, ponieważ mają 
one odmienne cechy. Nie są one związane 
z żadną konkretną infrastrukturą, a ich 
zdolność do zapewnienia kontrolowanego 
otoczenia jest ograniczona w porównaniu 
np. z siecią kablową lub z systemami sieci 
zamkniętych opartych na protokole IP.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13)  Aby zagwarantować pewność prawa 
operatorom usług retransmisji oferowanych 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, 
przekazu cyfrowego drogą naziemną, 
przekazu w systemach sieci zamkniętych 
opartych na protokole IP, sieci ruchomej i 
podobnych sieci oraz aby zniwelować 
różnice w prawie krajowym w odniesieniu 
do takich usług retransmisji, należy 
zastosować zasady podobne do zasad 
stosowanych wobec retransmisji drogą 
kablową, określonych w dyrektywie 
93/83/EWG. Zasady określone w tej 
dyrektywie obejmują zobowiązanie do 
wykonania prawa do przyznania lub 
nieprzyznania zezwolenia operatorowi 
usługi retransmisji poprzez organizację 
zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE, a 

(13)  Aby zagwarantować pewność prawa 
operatorom usług retransmisji oferowanych 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, 
przekazu cyfrowego drogą naziemną, 
usług podobnych do usług kablowych lub 
usług podobnych do usług IPTV w 
ramach zarządzanego środowiska oraz 
aby zniwelować różnice w prawie 
krajowym w odniesieniu do takich usług 
retransmisji, należy zastosować zasady 
podobne do zasad stosowanych wobec 
retransmisji drogą kablową, określonych w 
dyrektywie 93/83/EWG. Zasady określone 
w tej dyrektywie obejmują zobowiązanie 
do wykonania prawa do przyznania lub 
nieprzyznania zezwolenia operatorowi 
usługi retransmisji poprzez organizację 
zbiorowego zarządzania. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2014/26/UE, a 
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w szczególności do jej przepisów 
dotyczących praw podmiotów praw w 
odniesieniu do wyboru organizacji 
zbiorowego zarządzania.

w szczególności do jej przepisów 
dotyczących praw podmiotów praw w 
odniesieniu do wyboru organizacji 
zbiorowego zarządzania. Prawo do 
nieprzyznania zezwolenia jako takie 
pozostaje w mocy, jedynie reguluje się w 
określonym zakresie sposób jego 
wykonywania. Oznacza to również, że 
nadal istnieje możliwość podjęcia, lub nie, 
decyzji o przeniesieniu prawa do 
retransmisji. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Organizacje zbiorowego 
zarządzania powinny mieć możliwość 
stosowania przepisów dotyczących 
wykonywania prawa do retransmisji 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu przez uwzględnienie w 
umowie zbiorowej z operatorem usługi 
retransmisji również praw podmiotów 
praw autorskich niereprezentowanych 
przez organizację, w przypadku gdy taki 
system obowiązuje na mocy prawa 
krajowego. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Organizacje radiowe i 
telewizyjne, które przekazują 
dystrybutorom (zgodnie z konwencją 
berneńską chodzi o organizacje trzecie w 
stosunku do organizacji radiowej i 
telewizyjnej) sygnał będący nośnikiem 
programów do odbioru publicznego za 
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pomocą przekazu niepublicznego, ponoszą 
wspólnie z nimi odpowiedzialność za 
pojedyncze i niepodzielne publiczne 
udostępnianie utworu i podawanie go do 
wiadomości publicznej zgodnie z art. 3 
dyrektywy 2001/29/WE, którego dokonują 
wspólnie z nimi. Te organizacje radiowe i 
telewizyjne oraz ci dystrybutorzy muszą 
więc uzyskać zgodę zainteresowanych 
podmiotów praw, jeśli chodzi o ich 
uczestnictwo w takich czynnościach.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Wyjątek przewidziany w 
niniejszym rozporządzeniu, który dotyczy 
praw do retransmisji wykonywanych przez 
organizacje radiowe i telewizyjne w 
odniesieniu do ich własnych transmisji, 
nie powinien ograniczać możliwości 
przeniesienia praw przez ich posiadaczy 
na organizacje zbiorowego zarządzania i 
zapewnienia sobie w ten sposób 
bezpośredniego udziału w 
wynagrodzeniach wypłacanych przez 
operatora usługi retransmisji.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15)  Aby zapobiec obchodzeniu zasady 
państwa pochodzenia poprzez przedłużanie 
obowiązujących już umów dotyczących 
wykonywania praw autorskich i praw 
pokrewnych związanych ze świadczeniem 
dodatkowej usługi online, dostępem do niej 
lub korzystaniem z niej, należy zastosować 

(15)  Aby zapobiec obchodzeniu zasady 
państwa pochodzenia obowiązującej w 
odniesieniu do programów 
informacyjnych i programów dotyczących 
bieżących wydarzeń poprzez przedłużanie 
obowiązujących już umów dotyczących 
wykonywania praw autorskich i praw 
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zasadę państwa pochodzenia także do 
obowiązujących umów z zachowaniem 
okresu przejściowego.

pokrewnych związanych ze świadczeniem 
dodatkowej usługi online, dostępem do niej 
lub korzystaniem z niej, należy zastosować 
tę zasadę także do obowiązujących umów 
z zachowaniem okresu przejściowego.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Nadawcy, którzy przekazują 
dystrybutorom sygnał będący nośnikiem 
programów do odbioru publicznego za 
pomocą przekazu niepublicznego, ponoszą 
wspólnie z nimi odpowiedzialność za 
pojedyncze i niepodzielne publiczne 
udostępnianie utworu i podawanie go do 
wiadomości publicznej zgodnie z art. 3 
dyrektywy 2001/29/WE, którego dokonują 
wspólnie z nimi. Te organizacje radiowe i 
telewizyjne oraz ci dystrybutorzy powinni 
w związku z tym uzyskać osobną zgodę 
zainteresowanych podmiotów praw na ich 
uczestnictwo w takich czynnościach.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych ani zasad 
uznanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Mimo iż może dojść do 
zakłóceń w wykonywaniu praw 
podmiotów praw w zakresie, w jakim 
wymagane jest obowiązkowe zbiorowe 
zarządzanie do celów wykonywania prawa 
do publicznego udostępniania w 
odniesieniu do usług retransmisji, 
wprowadzenie tego warunku w 

(16)  Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych ani zasad 
uznanych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Mimo iż dochodzi do 
zakłóceń w wykonywaniu praw 
podmiotów praw w zakresie, w jakim ma 
miejsce obowiązkowe zbiorowe 
zarządzanie do celów wykonywania prawa 
do publicznego udostępniania w 
odniesieniu do usług retransmisji, 
niezbędne jest wprowadzenie tego 
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ukierunkowany sposób w odniesieniu do 
konkretnych usług jest niezbędne, przy 
czym warunek ten umożliwia również 
szersze upowszechnianie programów 
telewizyjnych i radiowych za granicą 
poprzez ułatwienie weryfikacji tych praw.

warunku w ukierunkowany sposób i 
ograniczenie go do konkretnych usług, 
które są podobne do retransmisji drogą 
kablową i satelitarną oraz są świadczone 
w zarządzanym środowisku.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18)  W określonym terminie po wejściu 
w życie rozporządzenia należy 
przeprowadzić jego przegląd, aby ocenić 
między innymi zakres, w jakim zwiększyło 
się transgraniczne świadczenie 
dodatkowych usług online z korzyścią dla 
konsumentów europejskich, a zatem 
również z korzyścią dla zwiększonej 
różnorodności kulturowej w Unii.

(18)  Zgodnie z zasadami lepszego 
stanowienia prawa w określonym terminie 
po wejściu w życie rozporządzenia należy 
przeprowadzić jego przegląd, aby ocenić 
wpływ rozporządzenia, w tym przepisów 
dotyczących przekazu niepublicznego, na 
europejski sektor kreatywny, 
finansowanie europejskich utworów 
audiowizualnych oraz podmioty praw.  
Przegląd powinien też uwzględniać zakres, 
w jakim zwiększyło się transgraniczne 
świadczenie dodatkowych usług online, 
oraz poziom inwestycji w nowe treści z 
korzyścią dla konsumentów i 
przedsiębiorstw europejskich, a zatem 
również z korzyścią dla zwiększonej 
różnorodności kulturowej w Unii.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19)  Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie wspieranie 
transgranicznego świadczenia 
dodatkowych usług online i ułatwianie 
retransmisji programów telewizyjnych i 
radiowych pochodzących z innych państw 

(19)  Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie wspieranie 
transgranicznego świadczenia 
dodatkowych usług online w przypadku 
programów informacyjnych i programów 
dotyczących bieżących wydarzeń oraz 
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członkowskich, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast ze względu na 
jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze 
jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia 
może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia jego celu. Jeżeli chodzi o 
transgraniczne świadczenie dodatkowych 
usług online, w niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się mechanizmy 
wspomagające, aby ułatwić weryfikację 
praw autorskich i praw pokrewnych. 
Niniejsze rozporządzenie nie zobowiązuje 
organizacji radiowych i telewizyjnych do 
świadczenia takich usług za granicą. Nie 
zobowiązuje ono również operatorów 
usług retransmisji do włączania do swoich 
usług programów telewizyjnych i 
radiowych pochodzących z innych państw 
członkowskich. Niniejsze rozporządzenie 
dotyczy wyłącznie wykonywania 
niektórych praw do retransmisji w zakresie 
niezbędnym do uproszczenia udzielania 
licencji na prawa autorskie i prawa 
pokrewne w związku z takimi usługami i 
wyłącznie w odniesieniu do programów 
telewizyjnych i radiowych pochodzących z 
innych państw członkowskich Unii,

ułatwianie retransmisji programów 
telewizyjnych i radiowych pochodzących z 
innych państw członkowskich, nie może 
zostać osiągnięty w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na jego rozmiary i skutki możliwe 
jest lepsze jego osiągnięcie w niektórych 
przypadkach na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia jego celu. Jeżeli chodzi o 
transgraniczne świadczenie pewnych 
dodatkowych usług online nadawców 
radiowych i telewizyjnych, niniejsze 
rozporządzenie nie zobowiązuje 
organizacji radiowych i telewizyjnych do 
świadczenia takich usług za granicą. Nie 
zobowiązuje ono również operatorów 
usług retransmisji do włączania do swoich 
usług programów telewizyjnych i 
radiowych pochodzących z innych państw 
członkowskich. Niniejsze rozporządzenie 
dotyczy wyłącznie wykonywania 
niektórych praw do retransmisji w zakresie 
niezbędnym do uproszczenia udzielania 
licencji na prawa autorskie i prawa 
pokrewne w związku z takimi usługami i 
wyłącznie w odniesieniu do programów 
telewizyjnych i radiowych pochodzących z 
innych państw członkowskich Unii,

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Retransmisja programów do 
innych państw członkowskich stanowi 
działanie podlegające ochronie praw 
autorskich oraz, w niektórych 
przypadkach, praw pokrewnych. W 
związku z powyższym w ramach usługi 
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świadczonej online od każdego podmiotu 
praw należy uzyskać zezwolenie dotyczące 
każdej części retransmitowanego 
programu. Zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem zezwolenia powinny być 
udzielane w drodze umów, chyba że 
przewidziano tymczasowe odstępstwo w 
ramach obowiązujących licencji 
prawnych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
Przedmiot

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
mechanizmy prawne służące ułatwieniu 
weryfikacji praw autorskich i praw 
pokrewnych istotnych z punktu widzenia 
transgranicznego świadczenia 
dodatkowych usług online, a także 
usprawnienia cyfrowej retransmisji w 
sieciach zamkniętych.
2. Te mechanizmy prawne obejmują 
ustanowienie zasady „państwa 
pochodzenia” w odniesieniu do 
wykonywania tych praw. Mechanizmy 
prawne obejmują także przepisy dotyczące 
obowiązkowego zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi istotnymi dla retransmisji, 
przepisy dotyczące prawnego 
domniemania reprezentacji przez 
organizacje zbiorowego zarządzania oraz 
przepisy dotyczące wykonywania praw do 
retransmisji przez organizacje telewizyjne 
i radiowe.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „retransmisja” oznacza równoczesną, 
niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż 
retransmisja drogą kablową zdefiniowana 
w dyrektywie 93/83/EWG i inną niż 
retransmisja dokonywana w ramach 
usługi dostępu do internetu zdefiniowanej 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, 
przeznaczona do publicznego odbioru 
pierwotnej transmisji z innego państwa 
członkowskiego programów telewizyjnych 
lub radiowych przeznaczonych do odbioru 
publicznego, dokonanej przewodowo lub 
bezprzewodowo, w tym drogą przekazu 
satelitarnego, lecz z wyłączeniem transmisji 
online, pod warunkiem że takiej 
retransmisji dokonuje strona inna niż 
organizacja radiowa lub telewizyjna, która 
przeprowadziła pierwotną transmisję lub 
pod której kontrolą i na której 
odpowiedzialność taka transmisja została 
przeprowadzona. 

b) „retransmisja” oznacza równoczesną, 
niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż 
retransmisja drogą kablową zdefiniowana 
w dyrektywie 93/83/EWG ograniczoną do 
usług podobnych do usług kablowych lub 
IPTV, które są przeznaczone do 
publicznego odbioru pierwotnej transmisji 
z innego państwa członkowskiego 
programów telewizyjnych lub radiowych 
przeznaczonych do odbioru publicznego, 
dokonanej przewodowo lub 
bezprzewodowo, w tym drogą przekazu 
satelitarnego lub transmisji online, pod 
warunkiem że takiej retransmisji dokonuje 
strona inna niż organizacja radiowa lub 
telewizyjna, która przeprowadziła 
pierwotną transmisję lub pod której 
kontrolą i na której odpowiedzialność taka 
transmisja została przeprowadzona.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „przekaz niepubliczny” oznacza 
proces składający się z co najmniej dwóch 
etapów, w ramach którego organizacje 
radiowe i telewizyjne przekazują swój 
sygnał będący nośnikiem programów 
dystrybutorom będącym organizacjami 
innymi niż organizacje radiowe i 
telewizyjne w rozumieniu konwencji 
berneńskiej w celu ich transmisji 
publicznej, przy czym przekazanie sygnału 
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odbywa się za pośrednictwem prywatnej 
linii punkt-punkt – przewodowo lub 
bezprzewodowo, w tym drogą przekazu 
satelitarnego – w taki sposób, aby sygnał 
będący nośnikiem programów nie mógł 
być odbierany przez ogół społeczeństwa 
podczas jego przekazywania. 
Dystrybutorzy oferują te programy 
odbiorcom, równocześnie, w całości i bez 
zmian, aby ci ostatni mogli je oglądać lub 
słuchać ich drogą przewodową lub 
bezprzewodową, w naziemnych sieciach 
cyfrowych, w systemach sieci opartych na 
protokole IP lub w sieci ruchomej bądź 
podobnych sieciach.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) „zarządzane środowisko” jest 
określone na zasadzie wyłączności jako 
usługi podobne do usług kablowych lub 
usługi podobne do usług IPTV o 
zabezpieczonym i ograniczonym dostępie, 
gdzie operator retransmisji świadczy w 
pełni zaszyfrowaną usługę retransmisji na 
rzecz swoich użytkowników 
upoważnionych na podstawie umowy.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2

Zastosowanie zasady państwa pochodzenia 
do dodatkowych usług online

Zastosowanie zasady państwa pochodzenia 
do usług online w zakresie nadawania 
programów informacyjnych i programów 
dotyczących bieżących wydarzeń
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1) Czynności publicznego 
udostępniania i podawania do wiadomości 
następujące podczas świadczenia 
dodatkowej usługi online przez organizację 
radiową lub telewizyjną lub pod jej 
kontrolą i na jej odpowiedzialność oraz 
czynności zwielokrotniania niezbędne w 
celu świadczenia dodatkowej usługi online, 
dostępu do niej lub korzystania z niej 
uznaje się, do celów wykonywania praw 
autorskich i praw pokrewnych dotyczących 
tych czynności, za występujące wyłącznie 
w państwie członkowskim, w którym 
organizacja radiowa lub telewizyjna 
posiada główne przedsiębiorstwo.

1) Czynności publicznego 
udostępniania i podawania do wiadomości 
programów wyłącznie informacyjnych i 
dotyczących bieżących wydarzeń 
następujące podczas świadczenia 
dodatkowej usługi online przez organizację 
radiową lub telewizyjną lub pod jej 
kontrolą i na jej odpowiedzialność oraz 
czynności zwielokrotniania takich 
programów informacyjnych i programów 
dotyczących bieżących wydarzeń 
niezbędne w celu świadczenia takiej 
dodatkowej usługi online, dostępu do niej 
lub korzystania z niej uznaje się, do celów 
nabycia i wykonywania nabytych praw 
autorskich i praw pokrewnych dotyczących 
tych czynności, za występujące wyłącznie 
w państwie członkowskim, w którym 
organizacja radiowa lub telewizyjna 
posiada główne przedsiębiorstwo.

2) Przy ustalaniu kwoty opłaty za prawa 
podlegające zasadzie państwa pochodzenia 
określonej w ust. 1 strony uwzględniają 
wszystkie aspekty dodatkowej usługi 
online, takie jak cechy dodatkowej usługi 
online, odbiorcy i wersja językowa.

2) Przy ustalaniu kwoty opłaty za prawa 
podlegające zasadzie państwa pochodzenia 
określonej w ust. 1 strony uwzględniają 
wszystkie aspekty dodatkowej usługi 
online, takie jak cechy dodatkowej usługi 
online, w tym okres jej dostępności online, 
odbiorcy oraz wszystkie wersje językowe.

2a) Ustęp 2 nie ogranicza swobody stron 
w uzgodnieniu konkretnych metod lub 
kryteriów obliczania kwoty opłaty za 
prawa podlegające zasadzie państwa 
pochodzenia, takich jak te oparte na 
dochodach organizacji radiowej lub 
telewizyjnej z usługi online.
2b) Ustępy 1 i 2 nie naruszają zasady 
terytorialności, zasady swobody umów na 
mocy prawa autorskiego ani praw 
przewidzianych w dyrektywie 
2001/29/WE. Na tej podstawie strony są 
uprawnione, by nadal uzgadniać 
wprowadzanie ograniczeń dotyczących 
korzystania z praw, o których mowa w ust. 
1, o ile ograniczenia takie są zgodne z 
prawem unijnym i krajowym.
2c) Retransmisja pierwotnej transmisji 
programu telewizyjnego lub radiowego z 
jednego państwa członkowskiego do 
innych państw członkowskich za 
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pośrednictwem dodatkowej usługi online 
w rozumieniu niniejszego rozporządzenia 
ma miejsce z poszanowaniem 
obowiązujących praw autorskich, praw 
pokrewnych i praw dotyczących innych 
przedmiotów oraz na podstawie umów 
indywidualnych lub zbiorowych między 
podmiotami praw autorskich, praw 
pokrewnych i praw dotyczących innych 
przedmiotów a operatorami usług 
retransmisji.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3

Wykonywanie praw do retransmisji przez 
podmioty praw inne niż organizacje 
radiowe i telewizyjne

Wykonywanie praw do retransmisji przez 
podmioty praw inne niż organizacje 
radiowe i telewizyjne w sposób inny niż 
drogą kablową
-1) Prawo do retransmisji jest prawem 
wyłącznym i wymaga zezwolenia 
podmiotów praw autorskich i praw 
pokrewnych

1) Podmioty praw autorskich i 
pokrewnych inne niż organizacje radiowe i 
telewizyjne mogą wykonywać swoje prawa 
do udzielenia lub odmowy udzielenia 
zezwolenia na retransmisję wyłącznie 
poprzez organizację zbiorowego 
zarządzania.

1) Podmioty praw autorskich i 
pokrewnych inne niż organizacje radiowe i 
telewizyjne wykonują swoje prawa do 
udzielenia dostępu do usług retransmisji w 
zarządzanym środowisku wyłącznie 
poprzez organizację zbiorowego 
zarządzania.

2) Jeżeli podmiot praw nie przekazał 
zarządzania prawem, o którym mowa w 
ust. 1, organizacji zbiorowego 
zarządzania, uznaje się, że upoważnienie 
do zarządzania tym prawem w imieniu 
tego podmiotu praw posiada organizacja 
zbiorowego zarządzania prawami tej 
samej kategorii na terytorium państwa 
członkowskiego, dla którego operator 
usługi retransmisji stara się zweryfikować 
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prawa do retransmisji.
3) Jeżeli na terytorium tego państwa 
członkowskiego zarządzaniem prawami tej 
kategorii zajmuje się więcej niż jedna 
organizacja zbiorowego zarządzania, 
podmiot praw może wybrać, którą z tych 
organizacji zbiorowego zarządzania uznaje 
się za upoważnioną do zarządzania jego 
prawem. Jeżeli w takiej sytuacji podmiot 
praw nie wybierze organizacji zbiorowego 
zarządzania, to organizację zbiorowego 
zarządzania, którą uznaje się za 
upoważnioną do zarządzania prawem tego 
podmiotu praw, wskazuje państwo 
członkowskie, dla którego terytorium 
operator usługi retransmisji stara się 
zweryfikować prawa do retransmisji.

3) Jeżeli na terytorium tego państwa 
członkowskiego zarządzaniem prawami tej 
kategorii zajmuje się więcej niż jedna 
organizacja zbiorowego zarządzania, 
podmiot praw może wybrać, którą z tych 
organizacji zbiorowego zarządzania uznaje 
się za upoważnioną do zarządzania jego 
prawem. Jeżeli w takiej sytuacji podmiot 
praw nie wybierze organizacji zbiorowego 
zarządzania, to organizację zbiorowego 
zarządzania, którą uznaje się za 
upoważnioną do zarządzania prawem tego 
podmiotu praw, wskazuje państwo 
członkowskie, dla którego terytorium 
operator usługi retransmisji stara się 
zweryfikować prawa do retransmisji.

4) Podmiot praw ma te same prawa i 
obowiązki wynikające z umowy między 
operatorem usługi retransmisji a 
organizacją zbiorowego zarządzania, 
którą uznaje się za upoważnioną do 
zarządzania jego prawami, co podmioty 
praw, które upoważniły daną organizację 
zbiorowego zarządzania, oraz może 
wysuwać roszczenia do tych praw w 
terminie ustalonym przez dane państwo 
członkowskie, nie krótszym niż trzy lata od 
daty retransmisji, która zawierała jego 
utwór lub inne przedmioty objęte ochroną.
5) Państwo członkowskie może 
postanowić, że jeżeli podmiot praw zezwoli 
na pierwotną transmisję utworu lub 
innego przedmiotu objętego ochroną na 
terytorium tego państwa, uznaje się, że 
wyraził on zgodę, aby jego prawa do 
retransmisji wykonywane były nie 
indywidualnie, lecz zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

5a) Organizacje zbiorowego zarządzania 
prowadzą bazę danych zawierającą 
informacje odnoszące się do zarządzania 
prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi objętymi niniejszym 
artykułem, w tym informacje o podmiocie 
praw, sposobie wykorzystania praw, 
terytorium, na którym mogą być 
wykorzystywane, oraz czasie korzystania z 
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nich.
5b) Do celów niniejszego 
rozporządzenia istnieje również możliwość 
skorzystania z pomocy mediatora oraz 
zapobieżenia nadużyciu pozycji 
negocjacyjnej, o czym mowa art. 11 i art. 
12 ust. 1 dyrektywy Rady nr 93/83/EWG.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a 
Wykorzystywanie nadawanych 

programów w drodze retransmisji
Retransmisja utworów lub innych 
przedmiotów objętych ochroną 
włączonych do programu telewizyjnego 
lub radiowego pierwotnie udostępnionych 
publicznie przez organizację radiową lub 
telewizyjną stanowi akt publicznego 
udostępnienia takiego programu, 
niezależnie od tego, czy operator usługi 
retransmisji używa tych samych środków 
technicznych czy innych środków 
technicznych niż te, które były 
wykorzystywane do początkowego aktu 
rozpowszechniania i niezależnie od tego, 
czy taka retransmisja odbywa się w 
rzeczywistym lub zamierzonym obszarze 
odbioru pierwotnego przekazu.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Wykorzystywanie nadawanych 
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programów za pomocą przekazu 
niepublicznego Organizacje radiowe i 
telewizyjne, które przekazują 
dystrybutorom będącym organizacjami 
innymi niż organizacje radiowe i 
telewizyjne w rozumieniu konwencji 
berneńskiej sygnał będący nośnikiem 
programów do odbioru publicznego za 
pomocą przekazu niepublicznego, ponoszą 
wspólnie z tymi dystrybutorami 
odpowiedzialność za pojedyncze i 
niepodzielne publiczne udostępnianie 
utworu i podawanie go do wiadomości 
publicznej zgodnie z art. 3 dyrektywy 
2001/29/WE, którego dokonują wspólnie z 
nimi. Te organizacje radiowe i telewizyjne 
oraz ci dystrybutorzy muszą więc uzyskać 
zgodę zainteresowanych podmiotów praw, 
jeśli chodzi o ich uczestnictwo w takich 
czynnościach.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreśla się
Przepis przejściowy
Umowy w sprawie wykonywania praw 
autorskich i praw pokrewnych 
dotyczących czynności publicznego 
udostępniania i podawania do wiadomości 
następujących w trakcie świadczenia 
dodatkowej usługi online oraz czynności 
zwielokrotniania niezbędnych do celów 
świadczenia dodatkowej usługi online, 
dostępu do niej lub korzystania z niej 
obowiązujące w dniu [the date mentioned 
in Article 7(2), to be inserted by OPOCE ] 
r. podlegają przepisom art. 2 od dnia [the 
date mentioned in Article 7(2) + 2 years, 
to be inserted by OPOCE] r., jeżeli 
wygasają po tej dacie.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Nie później niż [3 years after the date 
mentioned in Article 7(2) to be inserted by 
OPOCE] r. Komisja dokona przeglądu 
niniejszego rozporządzenia i przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie zawierające 
główne ustalenia.

1) Nie później niż [3 years after the date 
mentioned in Article 7(2) to be inserted by 
OPOCE] r. Komisja dokona przeglądu 
niniejszego rozporządzenia i przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie zawierające 
główne ustalenia. Zapewnia się opinii 
publicznej łatwy i skuteczny dostęp do 
tego sprawozdania.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji wszelkie informacje potrzebne do 
przygotowania sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1.

2) Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji, w sposób terminowy i dokładny, 
wszelkie informacje potrzebne do 
przygotowania sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
od dnia [6 months following the day of its 
publication, to be inserted by OPOCE] r.

2) Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
od dnia [18 months following the day of its 
publication, to be inserted by OPOCE] r.


