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POPRAWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Rozwój technologii cyfrowych i 

internetu zmienił sposób 

rozpowszechniania programów 

telewizyjnych i radiowych oraz sposób 

dostępu do takich programów. Coraz 

więcej użytkowników chciałoby posiadać 

dostęp do programów telewizyjnych i 

radiowych, zarówno w czasie 

rzeczywistego nadawania jak i na żądanie, 

za pośrednictwem tradycyjnych kanałów 

takich jak przekaz satelitarny czy sieć 

kablowa, a także w ramach usług online. W 

związku z tym organizacje radiowe i 

telewizyjne oprócz nadawania własnych 

programów telewizyjnych i radiowych 

coraz częściej oferują dodatkowe usługi 

online związane z emisją, takie jak usługi 

typu simulcasting czy catch-up. Operatorzy 

usług retransmisji, którzy gromadzą 

nadawane programy telewizyjne i radiowe 

w pakiety i przekazują je użytkownikom 

równocześnie z pierwotną transmisją 

programu, bez zmian i w całości, 

wykorzystują różne techniki retransmisji, 

takie jak sieć kablowa, przekaz satelitarny, 

transmisja cyfrowa drogą naziemną, 

przekaz w systemach sieci zamkniętych 

opartych na protokole IP, sieć ruchoma czy 

otwarty internet. Jeżeli chodzi o 

użytkowników, widoczne jest rosnące 

zapotrzebowanie na dostęp do programów 

telewizyjnych i radiowych, które pochodzą 

nie tylko z ich państwa członkowskiego, 

(2) Rozwój technologii cyfrowych i 

internetu zmienił sposób 

rozpowszechniania programów 

telewizyjnych i radiowych oraz sposób 

dostępu do takich programów. Coraz 

więcej użytkowników chciałoby posiadać 

dostęp do programów telewizyjnych i 

radiowych, zarówno w czasie 

rzeczywistego nadawania, jak i na żądanie, 

za pośrednictwem tradycyjnych kanałów 

takich jak przekaz satelitarny czy sieć 

kablowa, a także w ramach usług online. W 

związku z tym organizacje radiowe i 

telewizyjne – oprócz nadawania własnych 

programów telewizyjnych i radiowych – 

coraz częściej oferują dodatkowe usługi 

online związane z emisją, takie jak usługi 

typu simulcasting czy catch-up. Operatorzy 

usług retransmisji, którzy gromadzą 

nadawane programy telewizyjne i radiowe 

w pakiety i przekazują je użytkownikom 

równocześnie z pierwotną transmisją 

programu, bez zmian i w całości, 

wykorzystują różne techniki retransmisji, 

takie jak sieć kablowa, przekaz satelitarny, 

transmisja cyfrowa drogą naziemną, 

przekaz w systemach sieci zamkniętych 

opartych na protokole IP, sieć ruchoma czy 

otwarty internet. Jeżeli chodzi o 

użytkowników, widoczne jest rosnące 

zapotrzebowanie na dostęp do programów 

telewizyjnych i radiowych, w tym usług 

typu catch-up, które pochodzą nie tylko z 
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lecz również z innych państw 

członkowskich Unii. Zapotrzebowanie to 

istnieje również wśród członków 

mniejszości językowych Unii oraz osób, 

które mieszkają w innym państwie 

członkowskim niż ich państwo 

pochodzenia. 

ich państwa członkowskiego, lecz również 

z innych państw członkowskich Unii. 

Zapotrzebowanie to istnieje również wśród 

członków mniejszości językowych Unii 

oraz osób, które mieszkają w innym 

państwie członkowskim niż ich państwo 

pochodzenia. Taki rosnący popyt jest 

pozytywnym zjawiskiem, zatem 

blokowanie geograficzne nie powinno być 

domyślnym rozwiązaniem dla ogółu treści 

audiowizualnych produkowanych w Unii i 

transmitowanych w internecie. Jednakże 

model finansowania terytorialnego treści 

europejskich ma podstawowe znaczenie 

dla pomyślności europejskiego sektora 

mediów audiowizualnych. 

 

 

Poprawka   2 

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 

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 

odpowiedniego wynagrodzenia. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 
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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 to usługi 

oferowane przez organizacje radiowe i 

telewizyjne, które obejmują usługi dające 

dostęp do programów telewizyjnych i 

radiowych w sposób liniowy równocześnie 

z emisją oraz nieliniowe usługi dające 

dostęp – najwcześniej jeden miesiąc przed 

emisją, w jej trakcie lub po emisji – do 

programów telewizyjnych i radiowych 

nadanych przez organizację radiową lub 

telewizyjną (tzw. usługi przesyłania 

strumieniowego oraz 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, a także 

materiał wyprodukowany pierwotnie dla 

środowiska internetowego. 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 

albumów muzycznych lub nagrań wideo 

nie jest objęte definicją usługi pomocniczej 

online. 

Poprawka  4 

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 

(10) Ponieważ uznaje się, że 

świadczenie dodatkowej usługi online, 

dostęp do niej lub korzystanie z niej 
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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 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. 

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 

zadbać o to, by przy obliczaniu 

odpowiedniego wynagrodzenia 

wypłacanego za dane prawa strony 

uwzględniały wszystkie aspekty 

dodatkowej usługi online, takie jak cechy 

usługi, faktyczni i potencjalni 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 i wersje z 

napisami. Ponadto wynagrodzenie to 

powinno być racjonalne w stosunku do 

wartości ekonomicznej świadczonej 

usługi. 

 

 

Poprawka  5 

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 dzięki 

zasadzie swobody umów możliwe będzie 

dalsze ograniczanie eksploatacji praw, 

których dotyczy zasada państwa 

pochodzenia określona w niniejszym 

rozporządzeniu, czego dowiodło wdrażanie 

dyrektywy 93/83/EWG, szczególnie w 

odniesieniu do niektórych technicznych 

środków transmisji lub niektórych wersji 

językowych oraz charakteru niektórych 

umów i ich wykonywania, o ile wszelkie 

takie ograniczenia eksploatacji tych praw 

będą zgodne z prawem unijnym i 
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krajowym. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Jak potwierdził Trybunał 

Sprawiedliwości, podmioty praw 

autorskich mogą otrzymać stosowne 

wynagrodzenie za korzystanie z ich 

utworów lub innych przedmiotów objętych 

prawami zgodnie z art. 101 TFUE. 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11b) Niniejsze rozporządzenie, zgodnie 

z zasadą swobody umów, nie stanowi 

przeszkody dla istniejących modeli 

licencjonowania, takich jak licencje o 

charakterze terytorialnym, i pozostaje bez 

uszczerbku dla istniejących krajowych 

przepisów prawa autorskiego dotyczących 

odpowiedniego wynagrodzenia, a także 

istniejących rozwiązań w zakresie 

zbiorowego zarządzania retransmisją na 

terytorium państwa członkowskiego. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Operatorzy usług retransmisji 

oferowanych za pośrednictwem przekazu 

satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą 

(12) Operatorzy usług retransmisji 

oferowanych za pośrednictwem przekazu 

satelitarnego, przekazu cyfrowego drogą 
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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 

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. 

naziemną, przekazu w systemach sieci 

zarówno otwartych, jak i 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 

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. Do zakresu 

niniejszego rozporządzenia należy włączyć 

usługi retransmisji oparte na protokole IP, 

zarówno te oferowane w systemach sieci 

zamkniętych, jak i w otwartym internecie, 

powinny one także korzystać z 

mechanizmu wprowadzającego 

obowiązkowe zbiorowe zarządzanie 

prawami, o ile zapewniają one 

kontrolowane otoczenie porównywalne z 

systemami sieci zamkniętych i mogą 

wykazać, że ich usługi są świadczone na 

rzecz wyraźnie wyodrębnionej grupy 

abonentów lub zarejestrowanych 

użytkowników. Włączenie takich usług ma 

kluczowe znaczenie dla umożliwienia – 

zgodnie z oczekiwaniami konsumentów – 

przenoszenia takich usług w państwie 

członkowskim zamieszkania, jak i poza 

nim, za pomocą mechanizmu 

ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr 

2017/... Parlamentu Europejskiego i Rady 
1a. 

 __________________ 

 1a Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zapewnienia możliwości 

transgranicznego przenoszenia na rynku 
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wewnętrznym usług online w zakresie 

treści (2015/0284(COD)). 

Poprawka  9 

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/UE18, a 

w szczególności do jej przepisów 

dotyczących praw podmiotów praw w 

odniesieniu do wyboru organizacji 

zbiorowego zarządzania. 

(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 za 

pośrednictwem otwartego internetu w 

przypadku, gdy zapewnione są 

kontrolowane otoczenie i określony krąg 

odbiorców, 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/UE18, a w 

szczególności do jej przepisów 

dotyczących praw podmiotów praw w 

odniesieniu do wyboru organizacji 

zbiorowego zarządzania. 

__________________ __________________ 

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz udzielania licencji 

wieloterytorialnych dotyczących praw do 

utworów muzycznych do korzystania 

online na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 84 

z 20.3.2014, s. 72–98. 

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz udzielania licencji 

wieloterytorialnych dotyczących praw do 

utworów muzycznych do korzystania 

online na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 84 

z 20.3.2014, s. 72–98. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Dystrybutorzy tacy jak operatorzy 

kablowi lub operatorzy platform, którzy 

odbierają sygnały będące nośnikiem 

programów w drodze przekazu 

bezpośredniego w celu zapewnienia ich 

publicznego odbioru, powinni być objęci 

przepisami obowiązkowego zbiorowego 

zarządzania określonymi w niniejszym 

rozporządzeniu, nawet jeżeli publiczne 

udostępnianie nie nastąpiło przed 

transmisją sygnału przez dystrybutora. 

Dystrybutorzy powinni w związku z tym 

uzyskać od właściwych podmiotów praw 

autorskich zezwolenie dotyczące ich 

odpowiedniego udziału w takich 

działaniach, podlegającego 

obowiązkowemu zarządzaniu zbiorowemu. 

Pojęcie „przekazu bezpośredniego” to 

termin techniczny, używany dla opisania 

konkretnej sytuacji, w której operatorzy 

kablowi lub inni operatorzy platform 

odbierają sygnał nadawczy bezpośrednio z 

pomieszczeń nadawcy lub za 

pośrednictwem prywatnie zamkniętej 

sieci, w taki sposób, że sygnał nadawczy 

nie jest przekazywany do odbioru 

publicznego przed transmisją przez 

operatora odbierającego sygnał. W tej 

sytuacji, co ma zwykle miejsce w 

granicach danego państwa 

członkowskiego, istnieje tylko jedno 

publiczne udostępnienie takiego sygnału 

będącego nośnikiem programu. 

Wyjaśnienie to jest ważne w celu 

uniknięcia dalszych trudności w 

interpretacji pojęcia publicznego 

udostępniania, co miałoby konsekwencje 

wykraczające poza problematykę 

retransmisji. 
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Poprawka   11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Stosowanie prawa autorskiego i 

praw pokrewnych jest w niektórych 

przypadkach podzielone na szereg 

określonych terytorialnie praw krajowych, 

które należą do różnych podmiotów praw i 

które są w niektórych przypadkach 

wykonywane przez różne podmioty. 

Dlatego też potrzebna jest baza danych, 

prowadzona przez organizacje zbiorowego 

zarządzania, aby ułatwić identyfikację 

podmiotów praw oraz umożliwić 

organizacjom radiowym i telewizyjnym 

zawieranie umów licencyjnych. 

 

Poprawka   12 

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 zasadę państwa 

pochodzenia także do obowiązujących 

umów z zachowaniem okresu 

przejściowego. 

skreśla się 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(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 

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. 

(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 

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. 

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje z 

zastrzeżeniem wszelkich aktualnych lub 

przyszłych ustaleń w państwach 

członkowskich dotyczących metod 

zarządzania prawami, takich jak 

rozszerzone licencje zbiorowe, ustawowe 

domniemanie reprezentacji lub 

przeniesienia, zbiorowe zarządzanie lub 

podobne ustalenia bądź ich kombinacje. 

 

Poprawka   14 

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 

jego wpływ, a przede wszystkim 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. Przegląd 

ten powinien być w stosownych 

przypadkach skoordynowany z przepisami 

mającymi na celu poprawę 

transgranicznej dostępności treści na 
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platformach wideo na żądanie, które 

zostały zawarte w art. 10 dyrektywy 

2017/... Parlamentu Europejskiego i 

Rady1a w postaci mechanizmu 

rozstrzygania sporów. Jeżeli mechanizm 

ten nie doprowadzi do znacznej poprawy 

transgranicznej dostępności treści w 

ramach platform wideo na żądanie, należy 

rozważyć włączenie tych usług w zakres 

niniejszego rozporządzenia. 

 _________________ 

 1a Wniosek dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie praw autorskich na jednolitym 

rynku cyfrowym, COM(2016)0593. 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „dodatkowa usługa online” oznacza 

usługę online polegającą na przekazywaniu 

do odbioru publicznego, przez organizację 

radiową lub telewizyjną lub pod jej 

kontrolą i na jej odpowiedzialność, 

programów radiowych lub telewizyjnych 

równocześnie z ich emisją przez 

organizację radiową lub telewizyjną lub w 

określonym czasie po ich nadaniu przez tę 

organizację oraz na przekazywaniu 

wszelkich materiałów dodatkowych w 

stosunku do emisji, wyprodukowanych 

przez tę organizację radiową lub 

telewizyjną lub dla tej organizacji; 

a) „dodatkowa usługa online” oznacza 

usługę online polegającą na przekazywaniu 

do odbioru publicznego, przez organizację 

radiową lub telewizyjną lub pod jej 

kontrolą i na jej odpowiedzialność, 

programów radiowych lub telewizyjnych 

wyprodukowanych przez tę organizację 

radiową lub telewizyjną lub dla tej 

organizacji, co obejmuje też koprodukcje, 

najwcześniej jeden miesiąc przed lub 

równocześnie z ich emisją przez 

organizację radiową lub telewizyjną, 

podczas ich nadawania lub w określonym 

czasie po ich nadaniu przez tę organizację, 

oraz na przekazywaniu wszelkich 

materiałów dodatkowych w stosunku do 

emisji, wyprodukowanych lub 

współwyprodukowanych przez tę 

organizację radiową lub telewizyjną lub dla 

tej organizacji; 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 1 – ustęp 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) 

2015/21201, 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 

niezmienioną i pełną retransmisję, inną niż 

retransmisja drogą kablową zdefiniowana 

w dyrektywie 93/83/EWG, prowadzoną w 

kontrolowanym otoczeniu i przeznaczoną 

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, 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. 

__________________  

1 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 

dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające 

środki dotyczące dostępu do otwartego 

internetu oraz zmieniające dyrektywę 

2002/22/WE w sprawie usługi 

powszechnej i związanych z sieciami i 

usługami łączności elektronicznej praw 

użytkowników, a także rozporządzenie 

(UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w 

publicznych sieciach łączności ruchomej 

wewnątrz Unii, Dz.U. L 310 z 26.11.2015, 

s. 1. 

 

 

 

 



 

AD\1127456PL.docx 15/19 PE597.612v03-00 

 PL 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) „przekaz bezpośredni” oznacza 

proces składający się z przynajmniej 

dwóch etapów, w ramach którego 

organizacje radiowe i telewizyjne 

przekazują dystrybutorowi sygnał będący 

nośnikiem programów na zasadzie punkt-

punkt za pośrednictwem prywatnej linii w 

taki sposób, aby sygnał będący nośnikiem 

programów nie mógł być odbierany przez 

ogół społeczeństwa podczas transmisji, a 

dystrybutor następnie oferuje te programy 

odbiorcom w całości i bez zmian, aby ci 

ostatni mogli je oglądać lub słuchać ich 

drogą przewodową lub bezprzewodową, za 

pośrednictwem przekazu satelitarnego, 

przekazu cyfrowego drogą naziemną, 

przekazu w systemach sieci zamkniętych 

opartych na protokole IP lub w 

podobnych sieciach. 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

1) Z zastrzeżeniem możliwości 

przyznania praw wyłącznych czynności 
publicznego udostępniania i podawania do 

wiadomości publicznej 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 
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organizacja radiowa lub telewizyjna 

posiada główne przedsiębiorstwo. 

tych czynności, za występujące wyłącznie 

w państwie członkowskim, w którym 

organizacja radiowa lub telewizyjna 

posiada główne przedsiębiorstwo. Wszelkie 

spory dotyczące wykonywania takich praw 

autorskich i praw pokrewnych podlegają 

właściwości sądów tego państwa 

członkowskiego. 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 odpowiedniej 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, 

potencjalni odbiorcy w państwie 

członkowskim, w którym organizacja 

radiowa lub telewizyjna posiada główne 

przedsiębiorstwo, oraz w każdym innym 

zainteresowanym państwie członkowskim, 

a także wszystkie wersje językowe i wersje 

z napisami. 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) Ustępy 1-5 stosuje się również do 

przypadków przekazu bezpośredniego, 

zgodnie z definicją zawartą w art. 1 lit. 

ba). 

 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5b) Organizacje zbiorowego 

zarządzania prowadzą bazę danych 

zawierającą informacje odnoszące się do 

stosowania prawa autorskiego i praw 

pokrewnych, w tym do podmiotu praw, 

sposobu wykorzystania praw, terytorium, 

na którym mogą być wykorzystywane, 

oraz czasu korzystania z nich. 
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