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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 

gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Vývoj v oblasti digitálnych 

technológií a internetu zmenil distribúciu 

televíznych a rozhlasových programov a 

prístup k nim. Používatelia čoraz viac 

očakávajú, že budú mať prístup k 

televíznym a rozhlasovým programom 

naživo i na požiadanie s využitím 

tradičných kanálov, napríklad satelitných 

alebo káblových, ale aj prostredníctvom 

online služieb. Vysielacie organizácie preto 

čoraz častejšie ponúkajú okrem vlastného 

vysielania televíznych a rozhlasových 

programov aj online služby, ktoré sú 

doplnkom k ich vysielaniu, ako napríklad 

služby súbežného vysielania a služby 

opakovaného prehrávania. Operátori 

služieb retransmisie, ktorí zlučujú 

vysielanie televíznych a rozhlasových 

programov do balíkov a poskytujú ich 

používateľom zároveň s pôvodným 

prenosom vysielania, ktorý je neupravený a 

neskrátený, používajú rôzne spôsoby 

retransmisie, ako napríklad káblové, 

satelitné, digitálne pozemské siete, siete IP 

s uzavretým okruhom alebo mobilné siete, 

ako aj otvorený internet. Na strane 

používateľov rastie dopyt po prístupe k 

vysielaniu televíznych a rozhlasových 

programov, a to nielen s pôvodom v ich 

členských štátoch, ale aj v iných členských 

štátoch Únie, pričom k takýmto 

používateľom sa radia príslušníci 

jazykových menšín Únie, ale aj osoby, 

(2) Vývoj v oblasti digitálnych 

technológií a internetu zmenil distribúciu 

televíznych a rozhlasových programov a 

prístup k nim. Používatelia čoraz viac 

očakávajú, že budú mať prístup k 

televíznym a rozhlasovým programom 

naživo i na požiadanie s využitím 

tradičných kanálov, napríklad satelitných 

alebo káblových, ale aj prostredníctvom 

online služieb. Vysielacie organizácie preto 

čoraz častejšie ponúkajú okrem vlastného 

vysielania televíznych a rozhlasových 

programov aj online služby, ktoré sú 

doplnkom k ich vysielaniu, ako napríklad 

služby súbežného vysielania a služby 

opakovaného prehrávania. Operátori 

služieb retransmisie, ktorí zlučujú 

vysielanie televíznych a rozhlasových 

programov do balíkov a poskytujú ich 

používateľom zároveň s pôvodným 

prenosom vysielania, ktorý je neupravený a 

neskrátený, používajú rôzne spôsoby 

retransmisie, ako napríklad káblové, 

satelitné, digitálne pozemské siete, siete IP 

s uzavretým okruhom alebo mobilné siete, 

ako aj otvorený internet. Na strane 

používateľov rastie dopyt po prístupe 

k televíznym a rozhlasovým programom 

vrátane služieb opakovaného 

prehrávania, a to nielen s pôvodom v ich 

členských štátoch, ale aj v iných členských 

štátoch Únie, pričom k takýmto 

používateľom sa radia príslušníci 
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ktoré žijú v inom členskom štáte, než je ich 

členský štát pôvodu. 

jazykových menšín Únie, ale aj osoby, 

ktoré žijú v inom členskom štáte, než je ich 

členský štát pôvodu. Tento narastajúci 

dopyt znamená pozitívny vývoj 

a geografické blokovanie by nemalo byť 

automaticky nastavenou možnosťou v 

prípade všetkého audiovizuálneho 

obsahu, ktorý sa vyrába v Únii a prenáša 

online. Model územného financovania 

európskeho obsahu je však nevyhnutný 

pre úspech európskeho audiovizuálneho 

mediálneho odvetvia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Operátori služieb retransmisie, ktorí 

zvyčajne ponúkajú viaceré programy 

využívajúce rôzne diela a iné predmety 

ochrany pri retransmisii televíznych a 

rozhlasových programov, majú málo času 

na získanie potrebných licencií, preto ich 

vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. 

Existuje aj riziko, že diela držiteľov práv a 

iných predmetov ochrany sa využijú bez 

povolenia alebo vyplatenia odmeny. 

(4) Operátori služieb retransmisie, ktorí 

zvyčajne ponúkajú viaceré programy 

využívajúce rôzne diela a iné predmety 

ochrany pri retransmisii televíznych a 

rozhlasových programov, majú málo času 

na získanie potrebných licencií, preto ich 

vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. 

Existuje aj riziko, že diela a iné predmety 

ochrany nositeľov práv sa využijú bez 

povolenia alebo vyplatenia primeranej 

odmeny. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Doplnkové online služby, ktorých 

sa týka toto nariadenie, sú služby ponúkané 

vysielacími organizáciami s jasným 

podriadeným vzťahom k vysielaniu. Patria 

k nim služby poskytujúce lineárny prístup 

k televíznym a rozhlasovým programom 

(8) Doplnkové online služby, ktorých 

sa týka toto nariadenie, sú služby ponúkané 

vysielacími organizáciami, ku ktorým 

patria služby poskytujúce lineárny prístup 

k televíznym a rozhlasovým programom 

súbežne s vysielaním a nelineárnymi 
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súbežne s vysielaním a službami, ktoré v 

rámci vymedzenej časovej lehoty po 

odvysielaní poskytujú prístup k televíznym 

a rozhlasovým programom, ktoré už 

vysielacia organizácia odvysielala 

(takzvané služby opakovaného 

prehrávania). K doplnkovým online 

službám okrem toho patria služby 

poskytujúce prístup k materiálu, ktorý 

dopĺňa alebo inak rozširuje televízne a 

rozhlasové programy vysielané vysielacími 

organizáciami, vrátane upútaviek na obsah 

príslušného programu, jeho rozšírenia, 

doplnenia alebo recenzií. Poskytovanie 

prístupu k jednotlivým dielam alebo iným 

predmetom ochrany, ktoré boli začlenené 

do televízneho alebo rozhlasového 

programu, by sa nemalo považovať za 

doplnkovú online službu. Do rozsahu 

vymedzenia doplnkovej online služby 

nepatrí ani poskytovanie prístupu k dielam 

alebo iným predmetom ochrany nezávisle 

od vysielania, ako sú služby poskytujúce 

prístup k jednotlivým hudobným alebo 

audiovizuálnym dielam, hudobným 

albumom či videám. 

službami, ktoré najskôr mesiac pred, 

počas alebo po odvysielaní poskytujú 

prístup k televíznym a rozhlasovým 

programom odvysielaným vysielacou 

organizáciou (takzvané prenosové služby 

a služby opakovaného prehrávania). K 

doplnkovým online službám okrem toho 

patria služby poskytujúce prístup k 

materiálu, ktorý dopĺňa alebo inak 

rozširuje televízne a rozhlasové programy 

vysielané vysielacími organizáciami, 

vrátane upútaviek na obsah príslušného 

programu, jeho rozšírenia, doplnenia alebo 

recenzií, ako aj materiálu, ktorý bol 

skutočne vytvorený pre online prostredie. 

Poskytovanie prístupu k jednotlivým 

dielam alebo iným predmetom ochrany, 

ktoré boli začlenené do televízneho alebo 

rozhlasového programu, by sa nemalo 

považovať za doplnkovú online službu. Do 

rozsahu vymedzenia doplnkovej online 

služby nepatrí ani poskytovanie prístupu k 

hudobným albumom či videám. 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Keďže poskytovanie doplnkovej 

online služby, prístup k nej alebo jej 

využívanie sa má odohrávať výhradne v 

členskom štáte hlavného miesta podnikania 

vysielacej organizácie, zatiaľ čo doplnková 

online služba sa môže de facto poskytovať 

cezhranične aj do iných členských štátov, 

je potrebné zabezpečiť, aby strany pri 

stanovovaní výšky platby za predmetné 

práva zohľadnili všetky aspekty 

doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti 

služby, diváci a poslucháči vrátane divákov 

a poslucháčov v členskom štáte, v ktorom 

má vysielacia organizácia hlavné miesto 

(10) Keďže poskytovanie doplnkovej 

online služby, prístup k nej alebo jej 

využívanie sa má odohrávať výhradne v 

členskom štáte hlavného miesta podnikania 

vysielacej organizácie, zatiaľ čo doplnková 

online služba sa môže de facto poskytovať 

cezhranične aj do iných členských štátov, 

je potrebné zabezpečiť, aby strany pri 

stanovovaní primeranej výšky odmeny, 

ktorá sa má vyplatiť za predmetné práva, 

zohľadnili všetky aspekty doplnkovej 

online služby, ako sú vlastnosti služby, 

skutoční a potenciálni diváci a poslucháči 

vrátane divákov a poslucháčov v členskom 
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podnikania, a v iných členských štátoch, v 

ktorých sa poskytuje prístup k doplnkovej 

online službe a v ktorých sa táto služba 

využíva, a jazyková verzia. 

štáte, v ktorom má vysielacia organizácia 

hlavné miesto podnikania, a v iných 

členských štátoch, v ktorých sa poskytuje 

prístup k doplnkovej online službe a v 

ktorých sa táto služba využíva, a všetky 

dostupné jazykové verzie a verzie s 

titulkami. Okrem toho by táto odmena 

mala byť primeraná vzhľadom na 

ekonomickú hodnotu poskytnutej služby. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Na základe zásady zmluvnej 

slobody bude možné naďalej obmedzovať 

využívanie práv, ktorých sa bude týkať 

zásada krajiny pôvodu stanovená v tomto 

nariadení, a to najmä pokiaľ ide o niektoré 

technické prostriedky vysielania alebo 

niektoré jazykové verzie, za predpokladu, 

že takéto obmedzenia využívania práv 

budú v súlade s právom Únie. 

(11) Je dôležité pripomenúť, že na 

základe zásady zmluvnej slobody bude 

možné naďalej obmedzovať využívanie 

práv, ktorých sa bude týkať zásada krajiny 

pôvodu stanovená v tomto nariadení, ako 

sa preukázalo vykonávaním smernice 

Rady 93/83/EHS, a to najmä pokiaľ ide 

o niektoré technické prostriedky vysielania 

alebo niektoré jazykové verzie a charakter 

a plnenie niektorých zmlúv, za 

predpokladu, že takéto obmedzenia 

využívania práv budú v súlade 

s vnútroštátnym právom a právom Únie. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Ako potvrdil Súdny dvor, nositelia 

práv môžu získať primeranú odmenu za 

využívanie svojich diel alebo iných 

predmetov ochrany v súlade s 

článkom 101 ZFEÚ. 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11b) Toto nariadenie v súlade so 

zásadou zmluvnej slobody nebráni 

použitiu existujúcich modelov udeľovania 

licencií, ako sú územné licencie, a nie sú 

ním dotknuté existujúce ustanovenia 

vnútroštátneho autorského zmluvného 

práva, pokiaľ ide o primeranú odmenu, 

ako ani existujúce riešenia kolektívnej 

správy týkajúce sa retransmisie v rámci 

členského štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Operátori služieb retransmisie 

ponúkaných v satelitných, digitálnych 

pozemských, mobilných sieťach a sieťach 

IP s uzavretým okruhom a podobných 

sieťach poskytujú služby ekvivalentné 

službám, ktoré poskytujú operátori služieb 

káblovej retransmisie, keď pre verejnosť 

uskutočňujú súbežnú neupravenú a 

neskrátenú retransmisiu pôvodného 

vysielania televíznych alebo rozhlasových 

programov z iného členského štátu po kábli 

alebo vzduchom, a to vrátane satelitného, 

avšak s výnimkou online vysielania, a ak 

je vysielanie určené na príjem verejnosťou. 

Preto by mali patriť do rozsahu pôsobnosti 

tohto nariadenia a využívať výhody 

vyplývajúce z mechanizmu, ktorým sa 

zavádza povinná kolektívna správa práv. 

Služby retransmisie, ktoré sa ponúkajú na 

otvorenom internete, by sa mali z rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia vylúčiť, keďže 

(12) Operátori služieb retransmisie 

ponúkaných v satelitných, digitálnych 

pozemských, mobilných sieťach a sieťach 

IP s otvoreným a uzavretým okruhom 

a podobných sieťach poskytujú služby 

ekvivalentné službám, ktoré poskytujú 

operátori služieb káblovej retransmisie, 

keď pre verejnosť uskutočňujú súbežnú 

neupravenú a neskrátenú retransmisiu 

pôvodného vysielania televíznych alebo 

rozhlasových programov z iného členského 

štátu po kábli alebo vzduchom, a to vrátane 

satelitného vysielania, a ak je vysielanie 

určené na príjem verejnosťou. Preto by 

mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia a využívať výhody vyplývajúce 

z mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná 

kolektívna správa práv. Služby 

retransmisie založenej na IP ponúkané v 

sieťach s uzavretým okruhom aj na 

otvorenom internete by mali byť zahrnuté 
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majú odlišné vlastnosti. Nie sú prepojené 

na žiadnu konkrétnu infraštruktúru a ich 

schopnosť zabezpečiť kontrolované 

prostredie je napríklad v porovnaní s 

káblovými sieťami alebo sieťami IP s 

uzavretým okruhom obmedzená. 

do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a 

využívať výhody vyplývajúce z 

mechanizmu, ktorým sa zavádza povinná 

kolektívna správa práv, pokiaľ dokážu 

zaručiť kontrolované prostredie 

porovnateľné so sieťami s uzavretým 

okruhom a môžu preukázať, že ich služby 

sú poskytované jasne vymedziteľnému 

okruhu predplatiteľov alebo 

registrovaných používateľov. Zahrnutie 

týchto služieb je kľúčové na to, aby sa 

v súlade s očakávaniami spotrebiteľov 

umožnila prenosnosť takýchto služieb 

v rámci členského štátu bydliska, ako aj 

mimo neho, a to prostredníctvom 

mechanizmu stanoveného nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2017/...1a. 

 __________________ 

 1a Návrh nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady o zaistení 

cezhraničnej prenosnosti online 

obsahových služieb na vnútornom trhu 

(2015/0284(COD)). 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Na zabezpečenie právnej istoty pre 

operátorov služieb retransmisie 

ponúkaných v satelitných, digitálnych 

pozemských, mobilných sieťach a sieťach 

IP s uzavretým okruhom a podobných 

sieťach a na prekonanie rozdielov v oblasti 

služieb retransmisie vo vnútroštátnom 

práve by sa mali uplatňovať podobné 

pravidlá, aké sa uplatňujú na káblovú 

retransmisiu podľa vymedzenia v smernici 

93/83/EHS. Pravidlá stanovené v danej 

smernici obsahujú povinnosť vykonávať 

právo na udelenie alebo odmietnutie 

povolenia operátorovi služby retransmisie 

prostredníctvom organizácie kolektívnej 

správy. Tým nie je dotknutá smernica 

(13) Na zabezpečenie právnej istoty pre 

operátorov služieb retransmisie 

ponúkaných v satelitných, digitálnych 

pozemských, mobilných sieťach a sieťach 

IP s uzavretým okruhom a podobných 

sieťach, a prostredníctvom otvoreného 

internetu v prípade, že možno zabezpečiť 

kontrolované prostredie a vymedziteľný 

okruh používateľov, a na prekonanie 

rozdielov v oblasti služieb retransmisie vo 

vnútroštátnom práve by sa mali uplatňovať 

podobné pravidlá, aké sa uplatňujú na 

káblovú retransmisiu podľa vymedzenia v 

smernici 93/83/EHS. Pravidlá stanovené v 

danej smernici obsahujú povinnosť 

vykonávať právo na udelenie alebo 
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2014/26/EÚ18, a najmä jej ustanovenia 

týkajúce sa práv držiteľov práv v oblasti 

výberu organizácie kolektívnej správy. 

odmietnutie povolenia operátorovi služby 

retransmisie prostredníctvom organizácie 

kolektívnej správy. Tým nie je dotknutá 

smernica 2014/26/EÚ18, a najmä jej 

ustanovenia týkajúce sa práv nositeľov 

práv v oblasti výberu organizácie 

kolektívnej správy. 

__________________ __________________ 

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o 

kolektívnej správe autorských práv a práv 

súvisiacich s autorským právom a o 

poskytovaní multiteritoriálnych licencií na 

práva na hudobné diela na online 

využívanie na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 

84, 20.3.2014, s. 72 – 98. 

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o 

kolektívnej správe autorských práv a práv 

súvisiacich s autorským právom a o 

poskytovaní multiteritoriálnych licencií na 

práva na hudobné diela na online 

využívanie na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 

84, 20.3.2014, s. 72 – 98. 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Na distribútorov, ako sú 

prevádzkovatelia káblových sietí alebo 

prevádzkovatelia platforiem, ktorí 

prijímajú signály prenášajúce programy 

prostredníctvom procesu priameho príjmu 

vysielania určeného na príjem 

verejnosťou, by sa mali vzťahovať 

ustanovenia o povinnej kolektívnej správe 

uvedené v tomto nariadení, a to aj vtedy, 

ak sa verejný prenos neuskutočnil pred 

prenosom signálu distribútorom. 

Distribútori by preto mali získať 

povolenie od príslušných nositeľov práv, 

pokiaľ ide o ich príslušnú účasť na 

takýchto úkonoch v súlade s povinnou 

kolektívnou správou. Pojem „priamy 

príjem“ je technický výraz pre konkrétnu 

situáciu, v ktorej prevádzkovatelia 

káblových sietí alebo iných platforiem 

prijímajú vysielací signál priamo z 

priestorov vysielateľa alebo 

prostredníctvom súkromnej uzavretej siete 

tak, aby sa takýto signál neprenášal k 
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verejnosti ešte pred tým, ako ho prenesie 

prevádzkovateľ, ktorý prijíma signál. V 

tejto situácii, ku ktorej zvyčajne dochádza 

v rámci členského štátu, existuje len jeden 

jediný verejný prenos takéhoto signálu 

prenášajúceho program. Toto objasnenie 

je dôležité na to, aby sa predišlo ešte 

zložitejšiemu výkladu pojmu verejného 

prenosu, čo by viedlo k následkom 

presahujúcim otázku retransmisie. 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) Uplatňovanie autorského práva 

a práv súvisiacich s autorským právom je 

v niektorých prípadoch rozdelené na 

množstvo územne vymedzených 

vnútroštátnych práv s rôznymi nositeľmi 

práv a v niektorých prípadoch tieto práva 

vykonáva iný subjekt. Na uľahčenie 

identifikácie nositeľov práv a schopnosti 

vysielacích organizácií a operátorov 

služieb retransmisie uzatvárať licenčné 

dohody je preto potrebná databáza, ktorú 

vedú organizácie kolektívnej správy. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) S cieľom zabrániť obchádzaniu 

uplatňovania zásady krajiny pôvodu 

prostredníctvom predlžovania platnosti 

existujúcich zmlúv o výkone autorského 

práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich 

sa poskytovania doplnkovej online služby, 

ako aj prístupu k doplnkovej online službe 

alebo jej využívania, je potrebné 

uplatňovať zásadu krajiny pôvodu aj na 

vypúšťa sa 
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existujúce zmluvy, ale s prechodným 

obdobím. 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) V tomto nariadení sa rešpektujú 

základné práva a dodržujú zásady uznané v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Keďže môže nastať zásah do výkonu práv 

držiteľov práv v rozsahu, v akom sa na 

výkon práva na verejný prenos v oblasti 

služieb retransmisie vyžaduje povinná 

kolektívna správa, je potrebné pre osobitné 

služby zaviesť cielenú podmienku, aby sa 

umožnilo širšie cezhraničné šírenie 

televíznych a rozhlasových programov 

uľahčením vysporiadania týchto práv. 

(16) V tomto nariadení sa rešpektujú 

základné práva a dodržujú zásady uznané v 

Charte základných práv Európskej únie. 

Hoci môže nastať zásah do výkonu práv 

nositeľov práv v tom zmysle, že na výkon 

práva na verejný prenos sa so zreteľom na 

služby retransmisie vyžaduje povinná 

kolektívna správa, túto podmienku treba 

zaviesť cielene pre osobitné služby, aby sa 

tak umožnilo širšie cezhraničné šírenie 

televíznych a rozhlasových programov 

tým, že sa uľahčí vysporiadanie týchto 

práv. Týmto nariadením by nemali byť 

dotknuté žiadne existujúce ani budúce 

úpravy v členských štátoch týkajúce sa 

správy práv, akými sú rozšírené kolektívne 

licencie, právne predpoklady zastúpenia 

alebo prenosu, kolektívna správa alebo 

podobné úpravy, alebo ich kombinácia. 

 

Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Nariadenie by sa malo po uplynutí 

určitého času od nadobudnutia účinnosti 

preskúmať s cieľom posúdiť okrem iného 

aj to, do akej miery sa zvýšilo cezhraničné 

poskytovanie doplnkových online služieb v 

prospech európskych spotrebiteľov, a tým 

aj v prospech zlepšenia kultúrnej 

rozmanitosti v Únii. 

(18) V súlade so zásadami lepšej tvorby 

práva by sa malo nariadenie po uplynutí 

určitého času od nadobudnutia účinnosti 

preskúmať s cieľom posúdiť vplyv 

nariadenia a najmä to, do akej miery sa 

zvýšilo cezhraničné poskytovanie 

doplnkových online služieb v prospech 

európskych spotrebiteľov, a tým aj 

v prospech zlepšenia kultúrnej rozmanitosti 

v Únii. Toto preskúmanie by malo byť 
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podľa potreby koordinované 

s ustanoveniami zameranými na zlepšenie 

cezhraničnej dostupnosti obsahu na 

platformách videa na požiadanie, ktoré 

boli zahrnuté do článku 10 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2017/...1a, 

a to vo forme mechanizmu na riešenie 

sporov. Pokiaľ by tento mechanizmus 

neviedol k výraznému zvýšeniu 

cezhraničnej dostupnosti obsahu na 

platformách videa na požiadanie, malo by 

sa zvážiť zahrnutie uvedených služieb do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 

 _________________ 

 1a Návrh smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o autorskom práve na 

digitálnom jednotnom trhu, 

COM(2016)0593. 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) „doplnková online služba“ je online 

služba pozostávajúca z poskytovania 

rozhlasových alebo televíznych programov 

verejnosti vysielacou organizáciou, alebo 

ktoré riadi a za ktoré zodpovedá vysielacia 

organizácia, a to súbežne s vysielaním 

týchto programov vysielacou organizáciou 

alebo počas vymedzeného časového 

obdobia po ich odvysielaní vysielacou 

organizáciou, ako aj z poskytovania 

všetkých materiálov vytvorených 

vysielacou organizáciou alebo pre túto 

organizáciu, ktoré sú pre takéto vysielanie 

doplnkové; 

a) „doplnková online služba“ je online 

služba pozostávajúca z poskytovania 

rozhlasových alebo televíznych programov 

verejnosti vysielacou organizáciou, alebo 

ktoré riadi a za ktoré zodpovedá vysielacia 

organizácia, ktoré sú vytvorené vysielacou 

organizáciou alebo pre vysielaciu 

organizáciu, a to vrátane koprodukcií, 

najskôr mesiac pred, súbežne s, počas 

vysielania týchto programov vysielacou 

organizáciou alebo počas vymedzeného 

časového obdobia po ich odvysielaní 

vysielacou organizáciou, ako aj z 

poskytovania všetkých materiálov 

vytvorených alebo spoluvytvorených 

vysielacou organizáciou alebo pre túto 

organizáciu, ktoré sú pre takéto vysielanie 

doplnkové; 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) „retransmisia“ je každá súbežná, 

neupravená a neskrátená retransmisia, iná 

než káblová retransmisia vymedzená v 

smernici 93/83/EHS a iná než 

retransmisia poskytovaná prostredníctvom 

služby prístupu k internetu vymedzenej v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2015/21201, určená na prijímanie 

pôvodného vysielania z iného členského 

štátu verejnosťou, a to po kábli alebo 

vzduchom, vrátane satelitného, nie však 

online vysielania televíznych alebo 

rozhlasových programov určených na 

prijímanie verejnosťou, za predpokladu, že 

takúto retransmisiu uskutočnila iná strana 

než vysielacia organizácia, ktorá 

uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá 

riadila alebo bola zodpovedná za takéto 

vysielanie. 

b) „retransmisia“ je každá neupravená 

a neskrátená retransmisia, iná než káblová 

retransmisia vymedzená v smernici 

93/83/EHS, v kontrolovanom prostredí 

určená na prijímanie pôvodného vysielania 

z iného členského štátu verejnosťou, a to 

po kábli alebo vzduchom, vrátane 

satelitného vysielania, televíznych alebo 

rozhlasových programov určených na 

prijímanie verejnosťou, za predpokladu, že 

takúto retransmisiu uskutočnila iná strana 

než vysielacia organizácia, ktorá 

uskutočnila pôvodné vysielanie alebo ktorá 

riadila alebo bola zodpovedná za takéto 

vysielanie. 

__________________  

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 

2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia 

týkajúce sa prístupu k otvorenému 

internetu a ktorým sa mení smernica 

2002/22/ES o univerzálnej službe a 

právach užívateľov týkajúcich sa 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o 

roamingu vo verejných mobilných 

komunikačných sieťach v rámci Únie, Ú. 

v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1. 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 
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Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) „priamy príjem“ je dvoj- alebo 

viacfázový proces, pri ktorom vysielacie 

organizácie prenášajú svoje signály 

prenášajúce program prostredníctvom 

súkromného pripojenia z bodu do bodu 

tak, aby signály prenášajúce program 

nemohli byť počas tohto prenosu 

zachytené širokou verejnosťou, 

distribútorovi, ktorý potom tieto programy 

ponúka verejnosti v neupravenej 

a neskrátenej verzii, na pozeranie alebo 

počúvanie po kábli, mikrovlnnými 

systémami, satelitnými, digitálnymi 

pozemskými sieťami, sieťami IP alebo 

podobnými sieťami. 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Akty verejného prenosu a 

sprístupňovania uskutočňované pri 

poskytovaní doplnkovej online služby 

vysielacou organizáciou alebo ktoré sú 

riadené vysielacou organizáciou alebo za 

ktoré je vysielacia organizácia zodpovedná, 

ako aj akty rozmnožovania potrebné na 

poskytovanie doplnkovej online služby, 

prístup k nej alebo jej využívanie, sa na 

účely výkonu autorského práva a s ním 

súvisiacich práv, ktoré sú pre tieto akty 

relevantné, považujú za uskutočňované 

výhradne v členskom štáte, v ktorom má 

vysielacia organizácia svoje hlavné miesto 

podnikania. 

(1) Bez toho, aby bola dotknutá 

možnosť prenosu výlučných práv, sa akty 
verejného prenosu a sprístupňovania 

verejnosti uskutočňované pri poskytovaní 

doplnkovej online služby vysielacou 

organizáciou alebo ktoré sú riadené 

vysielacou organizáciou alebo za ktoré je 

vysielacia organizácia zodpovedná, ako aj 

akty rozmnožovania potrebné na 

poskytovanie doplnkovej online služby, 

prístup k nej alebo jej využívanie, na účely 

výkonu autorského práva a s ním 

súvisiacich práv, ktoré sú pre tieto akty 

relevantné, považujú za uskutočňované 

výhradne v členskom štáte, v ktorom má 

vysielacia organizácia svoje hlavné miesto 

podnikania. Akékoľvek spory týkajúce sa 

výkonu takéhoto autorského práva a s 

ním súvisiacich práv patria do právomoci 
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tohto členského štátu. 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Pri stanovovaní výšky platby za 

práva, na ktoré sa vzťahuje zásada krajiny 

pôvodu uvedená v odseku 1, strany 

zohľadnia všetky aspekty doplnkovej 

online služby, ako sú vlastnosti doplnkovej 

online služby, diváci a jazyková verzia. 

(2) Pri stanovovaní primeranej výšky 

platby za práva, na ktoré sa vzťahuje 

zásada krajiny pôvodu uvedená v odseku 1, 

strany zohľadnia všetky aspekty 

doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti 

doplnkovej online služby, diváci a 

poslucháči, potenciálni diváci a 

poslucháči v členskom štáte, v ktorom má 

vysielacia organizácia svoje hlavné miesto 

podnikania, a v akýchkoľvek ďalších 

dotknutých členských štátoch, ako aj 

všetky jazykové verzie a verzie s titulkami. 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Odseky 1 až 5 sa vzťahujú aj na 

prípady priameho príjmu vysielania, ako 

je vymedzené v článku 1 písm. ba). 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 5 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5b) Organizácie kolektívnej správy 

vedú databázu poskytujúcu informácie 

týkajúce sa uplatňovania autorského 

práva a s ním súvisiacich práv vrátane 

informácií o vlastníkovi práva, druhu 
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použitia, území a časovom období. 
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