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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-038 
které předložil Výbor pro právní záležitosti

Zpráva
Pavel Svoboda A8-0378/2017
Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá 
online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

Návrh nařízení (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1)  S cílem přispět k fungování 
vnitřního trhu je nezbytné stanovit 
plošnější šíření televizních a rozhlasových 
pořadů pocházejících z jiných členských 
států ve prospěch uživatelů v celé Unii tím, 
že se usnadní udělování licencí k 
autorskému právu a souvisejícím právům k 
dílům a jiným předmětům ochrany, jež jsou 
ve vysílání těchto pořadů obsaženy. 
Televizní a rozhlasové pořady jsou jistě 
důležitým nástrojem k prosazování kulturní 
a jazykové rozmanitosti, sociální 
soudržnosti a přístupu k informacím.

(1)  S cílem přispět k fungování 
vnitřního trhu a zejména ke zvýšení 
přístupu k informacím je nezbytné 
stanovit plošnější šíření pořadů, jako jsou 
zprávy a aktuální události, pocházejících z 
jiných členských států ve prospěch 
uživatelů v celé Unii tím, že se usnadní 
udělování licencí k autorskému právu a 
souvisejícím právům k oněm dílům a 
jiným předmětům ochrany, jež jsou ve 
vysílání těchto pořadů obsaženy. Pořady, 
jako jsou zprávy a aktuální události, jsou 
jistě důležitým nástrojem k prosazování 
kulturní a jazykové rozmanitosti, sociální 
soudržnosti a přístupu k informacím.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2а) Poskytovatelé audiovizuálních 
mediálních služeb by se měli snažit 
zajistit, aby jejich technické služby byly 
postupně zpřístupněny osobám se 
zrakovým nebo sluchovým postižením.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3)  Poskytování online služeb, které 
doplňují vysílání, a poskytování služeb 
přenosu vysílání, a tudíž i volnému 
pohybu televizních a rozhlasových pořadů 
v Unii brání celá řada překážek. Vysílací 
organizace denně odvysílají několik hodin 
zpravodajských, kulturních, politických, 
dokumentárních nebo zábavních pořadů. 
Tyto pořady v sobě zahrnují rozličný 
obsah, např. audiovizuální, hudební, 
literární nebo grafická díla, který je 
chráněn autorským právem nebo právy s 
ním souvisejícími podle právních předpisů 
Unie. Výsledkem je složitý proces 
vypořádávání práv s celou řadou nositelů 
práv a k různým kategoriím děl a jiných 
předmětů ochrany. Práva je často nutno 
vypořádat v krátkém časovém rámci, 
zejména při přípravě pořadů, jako jsou 
zprávy nebo aktuální události. Aby 
vysílací organizace mohly své online 
služby zpřístupňovat i přes hranice států, 
musí vlastnit požadovaná práva k dílům a 
jiným předmětům ochrany pro všechna 
příslušná území, což vypořádání těchto 
práv činí ještě složitějším.

(3)  Vysílací organizace denně odvysílají 
několik hodin zpravodajských pořadů a 
pořadů o aktuálních událostech. Tyto 
pořady v sobě zahrnují rozmanitou škálu 
různého obsahu, který je chráněn 
autorským právem nebo právy s ním 
souvisejícími podle právních předpisů 
Unie. Výsledkem je složitý proces 
vypořádávání práv s celou řadou nositelů 
práv a k různým kategoriím děl a jiných 
předmětů ochrany. Pro pořady, jako jsou 
zprávy nebo aktuální události, je nezbytné 
tato práva vypořádat v krátkém časovém 
rámci. Aby vysílací organizace mohly své 
doplňkové online služby zpřístupňovat i 
přes hranice států, musí vlastnit 
požadovaná práva k dílům a jiným 
předmětům ochrany pro všechna příslušná 
území.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4)  Poskytovatelé služeb přenosu 
vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho 
různých programů, v jejichž televizních a 
rozhlasových pořadech je užita celá řada 
děl a jiných předmětů ochrany, mají na 
získání potřebných licencí velmi krátkou 
lhůtu, takže vypořádání práv pro ně 
představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, 
že díla a jiné předměty ochrany nositelů 
práv budou využívány bez povolení nebo 
řádně vyplacené odměny.

(4)  Poskytovatelé služeb přenosu 
vysílání, v jejichž televizních a 
rozhlasových pořadech jsou užity díla a 
jiné předměty ochrany, provádějí úkon 
sdělování veřejnosti bez ohledu na to, zda 
na přenos vysílání televizního nebo 
rozhlasového pořadu byly použity stejné 
technické prostředky, jaké byly použity 
pro původní úkon vysílání, nebo odlišné 
technické prostředky, a bez ohledu na to, 
zda tento přenos vysílání probíhá v rámci 
skutečné nebo zamýšlené oblasti příjmu 
původního vysílání či nikoli. Jelikož 
služby přenosu vysílání obvykle nabízejí 
mnoho různých programů, v jejichž 
televizních a rozhlasových pořadech je 
užita celá řada děl a jiných předmětů 
ochrany, mají poskytovatelé služeb 
přenosu vysílání na získání potřebných 
licencí velmi krátkou lhůtu, takže 
vypořádání práv pro ně představuje 
značnou zátěž. Zároveň hrozí, že díla a jiné 
předměty ochrany producentů, autorů, 
tvůrců a nositelů práv budou využívány 
bez povolení nebo řádně vyplacené 
náležité a spravedlivé odměny.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) S ohledem na to, že služby přenosu 
vysílání, které obvykle nabízejí mnoho 
různých programů, v jejichž televizních a 
rozhlasových pořadech je užita celá řada 
děl a jiných předmětů ochrany, by měly 
mít v souladu se zásadou smluvní svobody 
možnost získat potřebné licence, čímž by 
nositelům práv byla zaručena nezbytná a 
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přiměřená odměna, aby mohli i nadále 
nabízet širokou škálu obsahu. Tato 
možnost by byla i v zájmu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5)  Práva k dílům a jiným předmětům 
ochrany jsou harmonizována mimo jiné 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/29/ES1 a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/115/ES2.

(5)  Práva k dílům a jiným předmětům 
ochrany jsou harmonizována mimo jiné 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/29/ES1 a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/115/ES2, což 
slouží zejména k zajištění vysoké úrovně 
ochrany nositelů práv.

_________________ _________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 
harmonizaci určitých aspektů autorského 
práva a práv s ním souvisejících v 
informační společnosti, Úř. věst. L 167, 
22.6.2001, s. 10.

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o 
harmonizaci určitých aspektů autorského 
práva a práv s ním souvisejících v 
informační společnosti, Úř. věst. L 167, 
22.6.2001, s. 10.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o 
právu na pronájem a půjčování a o 
některých právech v oblasti duševního 
vlastnictví souvisejících s autorským 
právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o 
právu na pronájem a půjčování a o 
některých právech v oblasti duševního 
vlastnictví souvisejících s autorským 
právem, Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7)  Přeshraniční poskytování online 
služeb doplňujících vysílání a přenos 
vysílání televizních a rozhlasových pořadů 
pocházejících z jiných členských států by 
proto mělo být usnadněno přizpůsobením 
právního rámce pro výkon autorského 
práva a práv s ním souvisejících, jež mají 

(7)  Přeshraniční poskytování online 
služeb doplňujících vysílání pořadů, jako 
jsou zprávy nebo aktuální události, a 
přenos vysílání televizních a rozhlasových 
pořadů pocházejících z jiných členských 
států by proto mělo být usnadněno 
přizpůsobením právního rámce pro výkon 
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pro tyto činnosti význam. autorského práva a práv s ním 
souvisejících, jež mají pro tyto činnosti 
význam. Vzhledem k tomu, že 
přizpůsobení právního rámce může vést 
k omezení výkonu výlučných práv, mělo 
by se uplatňovat pouze ve zvláštních 
případech, které nejsou v rozporu 
s běžným způsobem užití díla nebo jiného 
předmětu ochrany a nejsou jimi 
nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy 
nositele práv. Rovněž s ohledem na 
význam zásady teritoriality pro 
financování a výrobu tvůrčího obsahu, a 
zejména audiovizuálních děl, by měl být 
jakýkoli legislativní zásah nezbytně 
mimořádně omezený a měl by být 
v souladu s unijními zásadami nezbytnosti 
a proporcionality.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8)  Doplňkové online služby, na něž se 
vztahuje toto nařízení, jsou služby 
nabízené vysílacími organizacemi, které 
mají jednoznačný a podřadný vztah k 
vysílání. Patří mezi ně služby umožňující 
lineární přístup k televizním a rozhlasovým 
pořadům souběžně s vysíláním a služby, 
které během vymezeného období po 
odvysílání umožňují přístup k televizním a 
rozhlasovým pořadům, jež vysílací 
organizace již odvysílala (tzv. služby 
zpětného zhlédnutí). Kromě toho 
doplňkové online služby zahrnují služby, 
které umožňují přístup k materiálům 
obohacujícím nebo jinak rozšiřujícím 
televizní a rozhlasové pořady, jež vysílací 
organizace vysílá, mimo jiné 
prostřednictvím upoutávek na obsah 
příslušného pořadu a jeho rozšíření, 
doplnění nebo recenzí. Poskytování 
přístupu k jednotlivým dílům nebo jiným 
předmětům ochrany, které byly do 

(8)  Doplňkové online služby, na něž se 
vztahuje toto nařízení, jsou služby 
nabízené vysílacími organizacemi, které 
mají jednoznačný a podřadný vztah k 
vysílání. Patří mezi ně služby umožňující 
striktně lineární přístup k pořadům, jako 
jsou zprávy nebo aktuální události, 
souběžně s vysíláním a služby, které 
během vymezeného období po odvysílání 
umožňují přístup k pořadům, jako jsou 
zprávy nebo aktuální události, jež vysílací 
organizace již odvysílala (tzv. služby 
zpětného zhlédnutí). Poskytování přístupu 
k jednotlivým dílům nebo jiným 
předmětům ochrany, které byly do 
televizního nebo rozhlasového pořadu 
začleněny, by za doplňkovou online službu 
být považovány neměly. Stejně tak do 
definice doplňkové online služby nespadá 
poskytování přístupu k dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nezávisle na vysílání, 
jako jsou služby umožňující přístup k 
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televizního nebo rozhlasového pořadu 
začleněny, by za doplňkovou online službu 
být považovány neměly. Stejně tak do 
definice doplňkové online služby nespadá 
poskytování přístupu k dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nezávisle na vysílání, 
jako jsou služby umožňující přístup k 
jednotlivým hudebním nebo 
audiovizuálním dílům, hudebním albům 
nebo videím.

jednotlivým hudebním nebo 
audiovizuálním dílům, hudebním albům 
nebo videím.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9)  Aby bylo usnadněno vypořádání 
práv k přeshraničnímu poskytování 
doplňkových online služeb, je nezbytné 
stanovit zavedení zásady země původu, 
pokud jde o výkon autorského práva a práv 
s ním souvisejících, jež mají význam pro 
úkony, k nimž dochází během poskytování 
příslušné doplňkové online služby, 
přístupu k ní nebo jejího využívání. 
Uvedená zásada země původu by měla být 
uplatňována výlučně na vztah mezi nositeli 
práv (nebo subjekty zastupujícími nositele 
práv, jako jsou organizace kolektivní 
správy) a vysílacími organizacemi a 
výhradně pro účely poskytování příslušné 
doplňkové online služby, přístupu k ní 
nebo jejího využívání. Zásada země 
původu by neměla být uplatňována na 
obsah, který je chráněn autorským právem 
nebo právy s ním souvisejícími a který je 
do doplňkové online služby zahrnut, pokud 
jde o jeho následné sdělení veřejnosti nebo 
rozmnožování.

(9)  Aby bylo usnadněno vypořádání 
práv, která provozovateli vysílání umožní 
přeshraničně poskytovat doplňkové online 
služby týkající se výhradně pořadů, jako 
jsou zprávy nebo aktuální události, je 
nezbytné stanovit zavedení zásady země 
původu, pokud jde o výkon autorského 
práva a práv s ním souvisejících, jež mají 
význam pro úkony, k nimž dochází během 
poskytování příslušných doplňkových 
online služeb, přístupu k nim nebo jejich 
využívání. Uvedená zásada země původu 
by měla být uplatňována výlučně na vztah 
mezi nositeli práv (nebo subjekty 
zastupujícími nositele práv, jako jsou 
organizace kolektivní správy) a vysílacími 
organizacemi a výhradně pro účely 
poskytování příslušných doplňkových 
online služeb týkajících se pořadů, jako 
jsou zprávy nebo aktuální události, 
přístupu k nim nebo jejich využívání. 
Zásada země původu by neměla být 
uplatňována na obsah, který je chráněn 
autorským právem nebo právy s ním 
souvisejícími a který je do doplňkové 
online služby zahrnut, pokud jde o jeho 
následné sdělení veřejnosti nebo 
rozmnožování.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Zásada země původu stanovená v 
tomto nařízení by se neměla vztahovat na 
doplňkové online služby, které se převážně 
nebo výhradně zaměřují na jiný členský 
stát, který je odlišný od členského státu, v 
němž má vysílací organizace hlavní místo 
podnikání. Taková služba, cílená hlavně 
nebo výhradně na určitý členský stát, 
představuje službu, jejíž pořady jsou jasně 
zaměřeny na obyvatelstvo konkrétního 
členského státu jiného než členský stát, 
v němž má vysílací organizace hlavní 
místo podnikání, jejíž diváci nebo 
posluchači jsou jasně omezeni na uvedené 
obyvatelstvo a u níž není pravděpodobné, 
že posluchači nebo diváci se budou 
nacházet mimo členský stát, na který se 
služba zaměřuje. K aspektům, které 
umožňují určit cílovou skupinu diváků a 
posluchačů, patří zejména jazyk, včetně 
jazyka použitého v titulcích, reklamě a 
dabingu, diváci a posluchači, na které se 
zaměřuje propagace vysílací služby, 
a/nebo lokální povaha programové 
skladby.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10)  Jelikož se má za to, že k poskytování 
doplňkové online služby, přístupu k ní 
nebo jejímu využívání dochází výlučně v 
členském státě, v němž má vysílací 
organizace hlavní místo podnikání, 
přestože doplňkovou online službu lze de 
facto poskytovat přes hranice do jiných 
členských států, je nutné zajistit, aby strany 
při posuzování výše náhrady poskytované 

(10)  Jelikož se má za to, že k poskytování 
doplňkové online služby týkající se 
pořadů, jako jsou zprávy nebo aktuální 
události, přístupu k ní nebo jejímu 
využívání dochází výlučně v členském 
státě, v němž má vysílací organizace hlavní 
místo podnikání, přestože doplňkovou 
online službu lze de facto poskytovat přes 
hranice do jiných členských států, je nutné 
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za dotčená práva přihlížely ke všem 
aspektům této doplňkové online služby, 
jako jsou její charakteristiky, diváci a 
posluchači, včetně diváků a posluchačů v 
členském státě, v němž má vysílací 
organizace hlavní místo podnikání, a v 
dalších členských státech, v nichž je tato 
doplňková online služba přijímána a 
využívána, a jazyková verze.

zajistit, aby strany při posuzování výše 
náhrady poskytované za dotčená práva 
používaly objektivní kritéria a přihlížely 
ke všem aspektům této doplňkové online 
služby, jako jsou její charakteristiky včetně 
období dostupnosti online, diváci a 
posluchači, včetně diváků a posluchačů v 
členském státě, v němž má vysílací 
organizace hlavní místo podnikání, a 
v dalších členských státech, v nichž je tato 
doplňková online služba přijímána a 
využívána, a všechny dostupné jazykové 
verze. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11)  Díky zásadě smluvní svobody bude 
možné nadále omezovat využívání práv, 
jichž se týká zásada země původu 
stanovená v tomto nařízení, zejména 
pokud jde o některé technické prostředky 
vysílání nebo určité jazykové verze, za 
předpokladu, že uvedená omezení týkající 
se využívání těchto práv budou v souladu s 
právními předpisy Unie.

(11)  Je nezbytné připomenout, že díky 
zásadě smluvní svobody a s cílem 
podporovat stávající modely udělování 
licencí, jako je poskytování výlučných 
územních licencí, které umožňují 
mechanismy financování, jež mají zásadní 
význam pro audiovizuální produkci, 
optimální distribuci a propagaci kulturní 
rozmanitosti, je nezbytné nadále omezovat 
využívání práv, jichž se týká zásada země 
původu stanovená v tomto nařízení za 
předpokladu, že uvedená omezení týkající 
se využívání těchto práv budou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
právními předpisy Unie. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Cílem tohoto nařízení není 
podporovat praktiky vyhledávání 
nejvhodnějšího soudního prostředí. 
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Zásada „země původu“ by se neměla 
vztahovat na online služby, které jsou 
hlavně nebo výhradně zaměřeny na jiné 
diváky a posluchače než na diváky a 
posluchače v členském státě, v němž má 
vysílací organizace hlavní místo 
podnikání, aby se zamezilo praktikám, kdy 
se provozovatel vysílání snaží usadit 
v jiných členských státech s cílem vyhnout 
se nevýhodným finančním povinnostem 
nebo využívat příznivějších licenčních 
ujednání ve srovnání s členským státem, 
v němž má hlavní místo podnikání. 
K posouzení, zda je online služba 
zaměřena na diváky a posluchače mimo 
jeho členský stát, je třeba zohlednit 
charakteristiky služby, jakož i jazykové 
verze.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11 b) Na základě zásady smluvní 
volnosti a s cílem nepřiměřeně 
nepoškozovat stávající systémy udělování 
licencí, jako je poskytování výlučných 
územních licencí, je přeshraniční přenos 
vysílání z jiného nebo do jiného členského 
státu omezen na přenos vysílání služeb 
srovnatelných s kabelovými nebo ITPV 
službami v řízeném prostředí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Toto nařízení v souladu se zásadou 
smluvní svobody nebrání používání 
stávajících systémů udělování licencí, jako 
jsou územní licence, a nejsou jím dotčena 
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stávající ustanovení vnitrostátního 
smluvního práva v oblasti autorských práv 
týkající se přiměřené odměny ani stávající 
řešení kolektivní správy pro přenosy 
vysílání uvnitř členského státu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12)  Poskytovatelé služeb přenosu 
vysílání nabízených prostřednictvím 
družicových a zemských digitálních sítí, 
sítí s uzavřeným okruhem založených na 
internetovém protokolu, mobilních a 
podobných sítí poskytují služby 
rovnocenné službám zajišťovaným 
poskytovateli služeb kabelového přenosu, 
pokud přenesou současně, v neměněné a 
nekrácené podobě a za účelem příjmu 
veřejností původní vysílání televizních 
nebo rozhlasových pořadů z jiného 
členského státu, je-li toto původní vysílání 
uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, 
včetně vysílání přes družici, avšak s 
výjimkou online vysílání, a je-li určeno pro 
příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli 
být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto 
nařízení a využívat výhod mechanismu 
zavádějícího povinnou kolektivní správu 
práv. Služby přenosu vysílání, které jsou 
nabízeny na otevřeném internetu, by však 
měly být z oblasti působnosti tohoto 
nařízení vyloučeny, neboť mají odlišné 
vlastnosti. Nejsou spojeny s žádnou 
konkrétní infrastrukturou a jejich 
schopnost zajistit kontrolované prostředí je 
například ve srovnání s kabelovými sítěmi 
nebo sítěmi s uzavřeným okruhem 
založenými na internetovém protokolu 
omezená.

(12)  Poskytovatelé služeb přenosu 
vysílání nabízených prostřednictvím 
družicových a zemských digitálních sítí 
nebo služeb srovnatelných s kabelovými 
nebo ITPV službami v řízeném prostředí 
poskytují služby rovnocenné službám 
zajišťovaným poskytovateli služeb 
kabelového přenosu, pokud přenesou 
současně, v neměněné a nekrácené podobě 
a za účelem příjmu veřejností původní 
vysílání televizních nebo rozhlasových 
pořadů z jiného členského státu, je-li toto 
původní vysílání uskutečňováno kabelem 
nebo bezdrátově, včetně vysílání přes 
družici, avšak s výjimkou online vysílání, a 
je-li určeno pro příjem veřejností. Z tohoto 
důvodu by měli být zahrnuti do oblasti 
působnosti tohoto nařízení a využívat 
výhod mechanismu zavádějícího povinnou 
kolektivní správu práv. Služby přenosu 
vysílání, které jsou nabízeny na otevřeném 
internetu a jsou jiné než služby 
srovnatelné s kabelovými nebo ITPV 
službami v řízeném prostředí, by však 
měly být z oblasti působnosti tohoto 
nařízení vyloučeny, neboť mají odlišné 
vlastnosti. Nejsou spojeny s žádnou 
konkrétní infrastrukturou a jejich 
schopnost zajistit kontrolované prostředí je 
například ve srovnání s kabelovými sítěmi 
nebo sítěmi s uzavřeným okruhem 
založenými na internetovém protokolu 
omezená.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu zajištění právní jistoty 
poskytovatelům služeb přenosu vysílání 
nabízených prostřednictvím družicových a 
zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným 
okruhem založených na internetovém 
protokolu a mobilních nebo podobných 
sítí a za účelem odstranění rozdílů ve 
vnitrostátních právních předpisech, které 
tyto služby přenosu vysílání upravují, by se 
měla použít obdobná pravidla, jaká se 
vztahují na kabelový přenos definovaný ve 
směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená 
touto směrnicí zahrnují povinnost, aby 
právo udělit nebo odmítnout povolení 
poskytovateli služby přenosu vysílání bylo 
vykonáváno prostřednictvím organizace 
kolektivní správy. Tím není dotčena 
směrnice 2014/26/EU, a zejména její 
ustanovení týkající se práv nositelů práv, 
pokud jde o volbu organizace kolektivní 
správy.

(13)  V zájmu zajištění právní jistoty 
poskytovatelům služeb přenosu vysílání 
nabízených prostřednictvím družicových a 
zemských digitálních sítí a služeb 
srovnatelných s kabelovými nebo ITPV 
službami v řízeném prostředí a za účelem 
odstranění rozdílů ve vnitrostátních 
právních předpisech, které tyto služby 
přenosu vysílání upravují, by se měla 
použít obdobná pravidla, jaká se vztahují 
na kabelový přenos definovaný ve směrnici 
93/83/EHS. Pravidla stanovená touto 
směrnicí zahrnují povinnost, aby právo 
udělit nebo odmítnout povolení 
poskytovateli služby přenosu vysílání bylo 
vykonáváno prostřednictvím organizace 
kolektivní správy. Tím není dotčena 
směrnice 2014/26/EU, a zejména její 
ustanovení týkající se práv nositelů práv, 
pokud jde o volbu organizace kolektivní 
správy. Právo odmítnout povolení jako 
takové zůstává nedotčeno a pouze je do 
určité míry upraven způsob, jakým je 
uplatňováno. To také znamená, že je vždy 
možné se rozhodnout, zda právo 
k přenosu vysílání udělit či nikoli. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Organizace kolektivní správy by 
měly mít možnost uplatňovat ustanovení 
o výkonu práva na přenos vysílání 
stanovená v tomto nařízení 
prostřednictvím rozšíření kolektivní 
dohody s provozovatelem služeb přenosu 
vysílání i na práva nositelů práv, které 
daná organizace nezastupuje, stanoví-li 
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takový systém vnitrostátní právní předpisy. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Provozovatelé vysílání, kteří signály 
nesoucí jejich program přenášejí 
prostřednictvím procesu přímého vložení 
distributorům, již jsou podle Bernské 
úmluvy ve vztahu k vysílací organizaci 
třetími stranami, pro příjem veřejností, by 
měli spolu s distributory nést společnou 
odpovědnost za jediné a nedělitelné úkony 
sdělování veřejnosti a zpřístupňování 
veřejnosti, jak jsou definovány v článku 3 
směrnice 2001/29/ES, které provádějí 
společně. Vysílací organizace i distributoři 
by proto měli ke své příslušné účasti na 
těchto úkonech získat povolení od 
příslušných nositelů práv.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Výjimka stanovená v tomto nařízení 
pro práva k přenosu vysílání vykonávaná 
vysílacími organizacemi, pokud jde o 
jejich vlastní vysílání, by neměla omezovat 
přání nositelů práv převést svá práva na 
organizace kolektivní správy, a nabýt tak 
přímý podíl na odměně vyplácené 
provozovatelem služeb přenosu vysílání.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15)  Aby nebylo obejito uplatňování 
zásady země původu prodloužením 
platnosti stávajících dohod týkajících se 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících, jež mají význam pro 
poskytování doplňkové online služby, 
jakož i pro přístup k této službě nebo její 
využívání, je nutné uplatnit zásadu země 
původu i na stávající dohody, avšak s 
přechodným obdobím.

(15)  Aby nebylo obejito uplatňování 
zásady země původu vztahující se k 
pořadům, jako jsou zprávy a aktuální 
události, prodloužením platnosti 
stávajících dohod týkajících se autorského 
práva a práv s ním souvisejících, jež mají 
význam pro poskytování doplňkové online 
služby, jakož i pro přístup k této službě 
nebo její využívání, je nutné uplatnit tuto 
zásadu i na stávající dohody, avšak s 
přechodným obdobím.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Provozovatelé vysílání, kteří 
přenášejí své pořady pomocí signálů pro 
veřejný příjem přímým přenosem 
distributorům, by měli spolu s distributory 
nést společnou odpovědnost za jediné a 
nedělitelné úkony sdělování veřejnosti a 
zpřístupňování veřejnosti podle článku 3 
směrnice 2001/29/ES, které provádějí 
společně. Vysílací organizace i distributoři 
by proto měli ke své příslušné účasti na 
těchto úkonech získat samostatné 
povolení od příslušných nositelů práv.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16)  Toto nařízení respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené v 

(16)  Toto nařízení respektuje základní 
práva a dodržuje zásady zakotvené v 
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Listině základních práv Evropské unie. 
Přestože zřejmě dochází k zásahu do 
výkonu práv nositelů práv v tom smyslu, 
že k výkonu práva na sdělování veřejnosti 
je s ohledem na služby přenosu vysílání 
požadována povinná kolektivní správa, je 
třeba tuto podmínku stanovit cíleně pro 
zvláštní služby tak, aby umožnila plošnější 
přeshraniční šíření rozhlasových a 
televizních pořadů tím, že se usnadní 
vypořádání těchto práv.

Listině základních práv Evropské unie. 
Přestože dochází k zásahu do výkonu práv 
nositelů práv v tom smyslu, že k výkonu 
práva na sdělování veřejnosti se s ohledem 
na služby přenosu vysílání provádí povinná 
kolektivní správa, je třeba tuto podmínku 
stanovit cíleně a omezit ji na zvláštní 
služby, které jsou podobné kabelovému a 
satelitnímu přenosu vysílání a probíhají v 
řízeném prostředí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18)  Až bude nařízení v platnosti po 
určité období, měl by být proveden jeho 
přezkum, aby bylo možné posoudit mimo 
jiné to, do jaké míry se přeshraniční 
poskytování doplňkových online služeb 
zvýšilo ve prospěch evropských 
spotřebitelů, a tím i ve prospěch větší 
kulturní rozmanitosti v Unii.

(18)  Až bude nařízení v platnosti po 
určité období, měl by být, v souladu se 
zásadami zlepšování právní úpravy, 
proveden jeho přezkum, aby bylo možné 
posoudit dopad nařízení, včetně 
ustanovení o přímém přenosu, na 
evropská tvůrčí odvětví, na financování 
evropských audiovizuálních děl a na 
nositele práv.  Přezkum by však měl 
rovněž přihlédnout k tomu, do jaké míry 
se přeshraniční poskytování doplňkových 
online služeb a úroveň investic do nového 
obsahu zvýšily ve prospěch evropských 
spotřebitelů a podniků, a tím i ve prospěch 
větší kulturní rozmanitosti v Unii.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
podpořit přeshraniční poskytování 
doplňkových online služeb a usnadnit 
přenos vysílání televizních a rozhlasových 
pořadů pocházejících z jiných členských 

(19)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
podpořit provozovatele vysílání 
v přeshraničním poskytování doplňkových 
online služeb pro pořady, jako jsou zprávy 
a aktuální události, a usnadnit přenos 
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států, nelze uspokojivě dosáhnout na 
úrovni členských států, a proto jej může 
být z důvodu rozsahu a účinků lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení jeho cíle. Pokud jde o 
přeshraniční poskytování doplňkových 
online služeb, toto nařízení stanoví 
podpůrné mechanismy, jež mají usnadnit 
vypořádání autorského práva a práv s ním 
souvisejících. Toto nařízení nezavazuje 
vysílací organizace k přeshraničnímu 
poskytování těchto služeb. Dále toto 
nařízení neukládá poskytovatelům služeb 
přenosu vysílání, aby do svých služeb 
zahrnuli televizní nebo rozhlasové pořady 
pocházející z jiných členských států. Toto 
nařízení se týká pouze výkonu některých 
práv k přenosu vysílání v míře, jež je 
nezbytná k zajištění jednoduššího 
udělování licencí k autorskému právu a 
souvisejícím právům k těmto službám, a 
pouze s ohledem na televizní a rozhlasové 
pořady pocházející z jiných členských států 
Unie,

vysílání televizních a rozhlasových pořadů 
pocházejících z jiných členských států, 
nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států, a proto jej může být z 
důvodu rozsahu a účinků v některých 
případech lépe dosaženo na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení jeho cíle. Pokud jde o 
přeshraniční poskytování určitých 
doplňkových online služeb provozovatelů 
vysílání, toto nařízení nezavazuje vysílací 
organizace k přeshraničnímu poskytování 
těchto služeb. Dále toto nařízení neukládá 
poskytovatelům služeb přenosu vysílání, 
aby do svých služeb zahrnuli televizní 
nebo rozhlasové pořady pocházející z 
jiných členských států. Toto nařízení se 
týká pouze výkonu některých práv k 
přenosu vysílání v míře, jež je nezbytná k 
zajištění jednoduššího udělování licencí k 
autorskému právu a souvisejícím právům k 
těmto službám, a pouze s ohledem na 
televizní a rozhlasové pořady pocházející z 
jiných členských států Unie,

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Přenos vysílání pořadů z jiných 
členských států je úkon, který podléhá 
autorskému právu a v některých 
případech právům s ním souvisejícím. 
Online služby by proto měly získat 
povolení každého nositele práv ke každé 
části přenášeného pořadu. V souladu 
s tímto nařízením by povolení měla být 
udělována smluvně, pokud není ve 
stávajících právních režimech udělování 



PE635.476/ 16

CS

licencí stanovena dočasná výjimka.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
Předmět

1. Tímto nařízením se stanoví právní 
mechanismy, které usnadní vypořádání 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících, jež mají význam pro 
přeshraniční poskytování doplňkových 
online služeb, a které usnadní digitální 
přenos vysílání prostřednictvím 
uzavřeného prostředí.
2. Tyto právní mechanismy zahrnují i 
zavedení zásady země původu pro výkon 
těchto práv. Jejich součástí jsou také 
ustanovení týkající se povinné kolektivní 
správy autorského práva a práv s ním 
souvisejících, jež mají význam pro přenos 
vysílání, právních předpokladů zastoupení 
organizacemi kolektivní správy a výkonu 
práv k přenosu vysílání vysílacími 
organizacemi.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „přenosem vysílání“ současný, 
neměněný a nekrácený přenos vysílání, 
jiný než kabelový přenos, vymezený ve 
směrnici 93/83/EHS, a jiný než přenos 
vysílání poskytovaný prostřednictvím 
služby přístupu k internetu, vymezené v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2015/2120, který je určen pro 
veřejný příjem původního vysílání 

b) „přenosem vysílání“ současný, 
neměněný a nekrácený přenos vysílání, 
jiný než kabelový přenos, vymezený ve 
směrnici 93/83/EHS, omezený na služby 
srovnatelné s kabelovými nebo ITPV 
službami, který je určen pro veřejný příjem 
původního vysílání televizních a 
rozhlasových pořadů určených pro příjem 
veřejností z jiného členského státu 
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televizních a rozhlasových pořadů 
určených pro příjem veřejností z jiného 
členského státu kabelem, bezdrátově, 
včetně vysílání přes družici, avšak s 
výjimkou online vysílání, pokud tento 
přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než 
vysílací organizace, která uskutečnila 
původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a 
na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání 
uskutečněno. 

kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes 
družici nebo online vysílání, pokud tento 
přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než 
vysílací organizace, která uskutečnila 
původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a 
na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání 
uskutečněno.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „přímým přenosem“ proces o dvou 
či více fázích, v jehož rámci vysílací 
organizace přenášejí své pořady pomocí 
signálů pro veřejný příjem distributorům, 
již jsou organizacemi odlišnými od 
vysílacích organizací podle Bernské 
úmluvy, z bodu do bodu prostřednictvím 
soukromé linky, ať již kabelem, nebo 
bezdrátově, včetně vysílání přes družici, a 
to takovým způsobem, aby signály 
přenášející pořady nemohly být v průběhu 
tohoto přenosu zachyceny veřejností; 
distributoři pak tyto pořady nabízejí 
veřejnosti současně, v neměněné a 
nekrácené podobě, aby je veřejnost mohla 
sledovat nebo poslouchat prostřednictvím 
kabelových sítí, mikrovlnných systémů, 
digitálních rádiových sítí, sítí s uzavřeným 
okruhem založených na internetovém 
protokolu a mobilních sítí nebo 
podobných druhů sítí.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) „řízeným prostředím“ výlučně 
služby srovnatelné s kabelovými službami 
nebo službami IPTV se zabezpečeným a 
omezeným přístupem, v jejichž rámci 
provozovatelé přenosu vysílání poskytují 
svým smluvně oprávněným uživatelům 
službu přenosu vysílání prostřednictvím 
šifrovaného propojení z bodu do bodu.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2

Uplatnění zásady „země původu“ na 
doplňkové online služby

Uplatnění zásady „země původu“ na online 
služby vysílání pořadů, jako jsou zprávy a 
aktuální události

1) Má se za to, že k úkonu sdělování 
veřejnosti a aktu zpřístupňování, k nimž 
dochází při poskytování doplňkové online 
služby pod kontrolou a na odpovědnost 
vysílací organizace, jakož i k úkonům 
rozmnožení, jež jsou nezbytné k 
poskytování doplňkové online služby, 
přístupu k ní a jejímu využívání, dochází 
pro účely výkonu autorského práva a práv s 
ním souvisejících, jež mají pro tyto úkony 
význam, výlučně v členském státě, v němž 
má vysílací organizace hlavní místo 
podnikání.

1) Má se za to, že k úkonu sdělování 
veřejnosti a aktu zpřístupňování, k nimž 
dochází při poskytování doplňkové online 
služby k původnímu výlučnému vysílání 
pořadů, jako jsou zprávy a aktuální 
události, pod kontrolou a na odpovědnost 
vysílací organizace, jakož i k úkonům 
rozmnožení pořadů, jako jsou zprávy a 
aktuální události, jež jsou nezbytné k 
poskytování takové doplňkové online 
služby, přístupu k ní a jejímu využívání, 
dochází pro účely získání a výkonu 
získaného autorského práva a práv s ním 
souvisejících, jež mají pro tyto úkony 
význam, výlučně v členském státě, v němž 
má vysílací organizace hlavní místo 
podnikání.

2) Při stanovení výše náhrady 
poskytované za práva, na něž se vztahuje 
zásada země původu podle odstavce 1, 

2) Při stanovení výše náhrady 
poskytované za práva, na něž se vztahuje 
zásada země původu podle odstavce 1, 
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vezmou strany v úvahu všechny aspekty 
doplňkové online služby, jako jsou její 
charakteristiky, diváci a posluchači a 
jazyková verze.

vezmou strany v úvahu všechny aspekty 
doplňkové online služby, jako jsou její 
charakteristiky, včetně trvání dostupnosti 
online, diváci a posluchači a všechny 
dostupné jazykové verze.

2a) Odstavcem 2 není omezena možnost 
stran dohodnout se na jakýchkoli 
konkrétních způsobech nebo kritériích 
pro výpočet výše náhrady poskytované za 
práva, na něž se vztahuje zásada země 
původu, jako jsou kritéria založená na 
příjmech vysílací organizace z online 
služby.
2b) Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny 
zásady teritoriality a smluvní svobody 
podle autorského práva, ani práva 
stanovená směrnicí 2001/29/ES. Na tomto 
základě mají smluvní strany právo 
pokračovat v dohodách o omezeních pro 
využívání práv uvedených v odstavci 1, 
pokud jsou tato omezení v souladu s 
právními předpisy Unie a členských států.
2c) Přenos vysílání původního vysílání 
televizního nebo rozhlasového pořadu z 
jednoho členského státu do jiných 
členských států prostřednictvím doplňkové 
online služby podle tohoto nařízení se 
uskutečňuje v souladu s platným 
autorským právem, právy s ním 
souvisejícími a právy k jiným předmětům 
a na základě individuálních nebo 
kolektivních smluv mezi vlastníky 
autorských práv, nositeli s nimi 
souvisejících práv, nositeli práv k jiným 
předmětům a poskytovateli služeb přenosu 
vysílání.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Výkon práv k přenosu vysílání jinými Výkon práv k přenosu vysílání kromě 
kabelového přenosu jinými nositeli práv 
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nositeli práv než vysílacími organizacemi než vysílacími organizacemi

-1) Právo na přenos vysílání je 
výlučným právem a vyžaduje povolení ze 
strany nositelů autorského práva a jiných 
práv s ním souvisejících.

1) Jiní nositelé autorského práva a práv 
s ním souvisejících než vysílací organizace 
mohou svá práva na udělení nebo 
odmítnutí povolení k přenosu vysílání 
vykonávat pouze prostřednictvím 
organizace kolektivní správy.

1) Jiní nositelé autorského práva a práv 
s ním souvisejících než vysílací organizace 
vykonávají svá práva na umožnění 
přístupu ke službám přenosu vysílání v 
řízeném prostředí pouze prostřednictvím 
organizace kolektivní správy.

2) Pokud nositel práv nepřevedl správu 
práva uvedeného v odstavci 1 na 
organizaci kolektivní správy, má se za to, 
že správou práva jménem tohoto nositele 
práv je pověřena organizace kolektivní 
správy, která spravuje práva stejné 
kategorie na území členského státu, pro 
který poskytovatel služby přenosu vysílání 
žádá o vypořádání práv k přenosu 
vysílání.
3) V případě, že práva dané kategorie 
spravuje na území daného členského státu 
více než jedna organizace kolektivní 
správy, může se nositel práv svobodně 
rozhodnout, která z těchto organizací 
kolektivní správy má být považována za tu, 
již správou svého práva pověřil. Pokud v 
této situaci nositel práv žádnou organizaci 
kolektivní správy nevybere, je na členském 
státě, pro jehož území poskytovatel služby 
přenosu vysílání o vypořádání práv k 
přenosu vysílání žádá, aby určil, která z 
organizací kolektivní správy má být 
považována za tu, jež je správou práva 
daného nositele práv pověřena.

3) V případě, že práva dané kategorie 
spravuje na území daného členského státu 
více než jedna organizace kolektivní 
správy, může se nositel práv svobodně 
rozhodnout, která z těchto organizací 
kolektivní správy má být považována za tu, 
již správou svého práva pověřil. Pokud v 
této situaci nositel práv žádnou organizaci 
kolektivní správy nevybere, je na členském 
státě, pro jehož území poskytovatel služby 
přenosu vysílání o vypořádání práv k 
přenosu vysílání žádá, aby určil, která z 
organizací kolektivní správy má být 
považována za tu, jež je správou práva 
daného nositele práv pověřena.

4) Nositel práv má stejná práva a 
povinnosti vyplývající z dohody mezi 
poskytovatelem služby přenosu vysílání a 
organizací kolektivní správy, která je 
považována za pověřenou správou jeho 
práva, jako nositelé práv, kteří tuto 
organizaci kolektivní správy správou 
svých práv již pověřili, a může uplatňovat 
tato práva po dobu, kterou stanoví dotčený 
členský stát a která nesmí být kratší tří let 
od data přenosu vysílání, které jeho dílo 
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nebo jiný předmět ochrany obsahuje.
5) Členský stát může stanovit, že pokud 
nositel práv povolí na jeho území původní 
vysílání díla nebo jiného předmětu 
ochrany, má se za to, že tento nositel práv 
souhlasí s tím, že svá práva k přenosu 
vysílání nebude vykonávat individuálně, 
nýbrž v souladu s tímto nařízením.

5a) Organizace kolektivní správy vedou 
databázi poskytující informace týkající se 
správy autorského práva a práv s ním 
souvisejících uvedených v tomto článku, 
včetně informací o nositeli práva, druhu 
použití, území a období.
5b) Pro účely tohoto nařízení existuje 
také možnost požádat o zprostředkování 
a zamezit zneužití postavení při jednáních, 
jak je stanoveno v článku 11 a čl. 12 
odst. 1 směrnice Rady 93/83/EHS.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Využití vysílání pořadů prostřednictvím 

přenosu vysílání
Přenos vysílání děl nebo jiných předmětů 
ochrany zařazených do televizního nebo 
rozhlasového pořadu, který původně 
veřejnosti zpřístupnila vysílací organizace, 
zakládá úkon sdělování takového pořadu 
veřejnosti bez ohledu na to, zda 
poskytovatel služby přenosu vysílání 
používá stejné technické prostředky, jaké 
byly použity pro původní úkon vysílání, 
nebo odlišné technické prostředky, a bez 
ohledu na to, zda tento přenos vysílání 
probíhá v rámci skutečné nebo zamýšlené 
oblasti příjmu původního vysílání či 
nikoli.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a

Využití vysílání pořadů prostřednictvím 
přímého přenosu Provozovatelé vysílání, 
kteří přenášejí své pořady pomocí signálů 
pro veřejný příjem přímým přenosem 
distributorům, již jsou organizacemi 
odlišnými od vysílacích organizací podle 
Bernské úmluvy, nesou spolu s 
distributory společnou odpovědnost za 
jediné a nedělitelné úkony sdělování 
veřejnosti a zpřístupňování veřejnosti 
podle článku 3 směrnice 2001/29/ES, 
které provádějí společně. Vysílací 
organizace i distributoři by proto měli ke 
své příslušné účasti na těchto úkonech 
získat povolení od příslušných nositelů 
práv.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Přechodná ustanovení
Na dohody o výkonu autorského práva a 
práv s ním souvisejících, jež mají význam 
pro úkony sdělování veřejnosti a 
zpřístupňování a k nimž dochází v 
průběhu poskytování doplňkové online 
služby, jakož i pro úkony rozmnožení, jež 
jsou nezbytné k poskytování doplňkové 
online služby, přístupu k ní nebo jejímu 
využívání, které jsou v platnosti ke dni 
[the date mentioned in Article 7(2), to be 
inserted by OPOCE], se vztahuje článek 2 
ode dne [the date mentioned in Article 
7(2) + 2 years, to be inserted by OPOCE], 
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pokud jejich platnost po tomto dni skončí.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Nejpozději [3 years after the date 
mentioned in Article 7(2) to be inserted by 
OPOCE] Komise provede přezkum tohoto 
nařízení a předloží zprávu o hlavních 
zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru.

1) Nejpozději [3 years after the date 
mentioned in Article 7(2) to be inserted by 
OPOCE] Komise provede přezkum tohoto 
nařízení a předloží zprávu o hlavních 
zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru. Zpráva bude přístupná veřejnosti 
snadným a účinným způsobem.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) K vypracování zprávy uvedené v 
odstavci 1 poskytnou členské státy Komisi 
potřebné informace.

2) K vypracování zprávy uvedené v 
odstavci 1 poskytnou členské státy včas a 
přesně Komisi potřebné informace.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Použije se ode dne [6 months 
following the day of its publication, to be 
inserted by OPOCE].

2) Použije se ode dne [18 months 
following the day of its publication, to be 
inserted by OPOCE].


