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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-038 
predložené Výbor pre právne veci

Správa
Pavel Svoboda A8-0378/2017
Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online 
vysielania a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

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

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) S cieľom prispieť k fungovaniu 
vnútorného trhu je potrebné umožniť širšie 
šírenie televíznych a rozhlasových 
programov s pôvodom v iných členských 
štátoch v prospech používateľov v celej 
Únii uľahčením licencovania autorského 
práva a s ním súvisiacich práv na diela a 
iné predmety ochrany, ktoré sú súčasťou 
vysielania takýchto programov. Televízne a 
rozhlasové programy sú v skutočnosti 
dôležitými prostriedkami podpory 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, 
sociálnej súdržnosti a prístupu k 
informáciám.

(1) S cieľom prispieť k fungovaniu 
vnútorného trhu, a najmä rozšíriť prístup 
k informáciám je potrebné umožniť širšie 
šírenie spravodajských a publicistických 
programov s pôvodom v iných členských 
štátoch v prospech používateľov v celej 
Únii uľahčením licencovania autorského 
práva a s ním súvisiacich práv na tie diela a 
iné predmety ochrany, ktoré sú súčasťou 
vysielania takýchto programov. 
Spravodajské a publicistické programy sú 
v skutočnosti dôležitými prostriedkami 
podpory prístupu k informáciám.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2а) Poskytovatelia audiovizuálnych 
mediálnych služieb by sa mali snažiť 
zabezpečiť, aby boli ich technické služby 
postupne sprístupnené osobám 
s poruchami zraku alebo sluchu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Poskytovaniu online služieb, ktoré 
sú doplnkom k vysielaniu, a poskytovaniu 
služieb retransmisie, a tým aj voľnému 
obehu televíznych a rozhlasových 
programov v rámci Únie, bráni množstvo 
prekážok. Vysielacie organizácie denne 
vysielajú množstvo hodín spravodajských, 
kultúrnych, politických, dokumentárnych 
alebo zábavných programov. Tieto 
programy obsahujú najrôznejší obsah, ako 
napríklad audiovizuálne, hudobné, 
literárne alebo grafické diela, ktoré sú 
chránené autorským právom a/alebo s ním 
súvisiacimi právami podľa práva Únie. 
Dôsledkom je zložitý proces vysporiadania 
práv s množstvom držiteľov práv na rôzne 
kategórie diel a iných predmetov ochrany. 
Tieto práva je často potrebné vysporiadať 
v krátkom časovom horizonte, najmä pri 
príprave spravodajských a publicistických 
programov. Ak chcú vysielacie organizácie 
svoje online služby sprístupňovať 
cezhranične, musia získať potrebné práva 
na diela a iné predmety ochrany pre všetky 
príslušné územia, čím sa vysporiadanie 
práv ešte viac komplikuje.

(3) Vysielacie organizácie denne 
vysielajú množstvo hodín spravodajských 
a publicistických programov. Tieto 
programy obsahujú širokú škálu rôzneho 
obsahu, ktorý je chránený autorským 
právom a/alebo s ním súvisiacimi právami 
podľa práva Únie. Dôsledkom je zložitý 
proces vysporiadania práv s množstvom 
nositeľov práv na rôzne kategórie diel a 
iných predmetov ochrany. V prípade 
spravodajských a publicistických 
programov je potrebné vysporiadať 
uvedené práva v krátkom časovom 
horizonte. Ak chcú vysielacie organizácie 
svoje doplnkové online služby 
sprístupňovať cezhranične, musia získať 
potrebné práva na diela a iné predmety 
ochrany pre všetky príslušné územia.
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Pozmeňujúci návrh 4

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 
televíznych a rozhlasových programov, 
ktorých súčasťou sú diela a iné predmety 
ochrany, vykonávajú akt verejného 
prenosu bez ohľadu na to, či sa 
retransmisia televízneho alebo 
rozhlasového programu uskutočňuje 
pomocou rovnakých technických 
prostriedkov alebo odlišných technických 
prostriedkov, ako sú technické prostriedky 
použité na uskutočnenie pôvodného aktu 
vysielania, a bez ohľadu na to, či sa 
takáto retransmisia uskutočňuje v oblasti, 
kde v skutočnosti došlo k príjmu 
pôvodného vysielania, alebo v oblasti, kde 
malo dôjsť k príjmu pôvodného 
vysielania. Keďže služby retransmisie 
zvyčajne ponúkajú viaceré programy 
využívajúce rôzne diela a iné predmety 
ochrany pri retransmisii televíznych a 
rozhlasových programov, operátori služieb 
retransmisie majú málo času na získanie 
potrebných licencií, preto ich 
vysporiadanie práv nesmierne zaťažuje. 
Existuje aj riziko, že diela a iné predmety 
ochrany producentov, autorov, tvorcov 
a iných nositeľov práv sa využijú bez 
povolenia alebo vyplatenia primeranej 
a spravodlivej odmeny.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Pokiaľ služby retransmisie, ktoré 
zvyčajne ponúkajú viaceré programy, 
využívajú mnoho diel a iných predmetov 
ochrany, ktoré sú súčasťou 
retransmitovaných televíznych 
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a rozhlasových programov, mala by 
v súlade so zásadou zmluvnej slobody 
existovať možnosť získať na ne potrebné 
licencie, a tým zaručiť nositeľom práv 
spravodlivú odmenu, aby mohli naďalej 
poskytovať širokú škálu obsahu. Takáto 
možnosť by bola aj v záujme spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Práva na diela a iné predmety 
ochrany sú harmonizované okrem iného v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2001/29/ES a smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/115/ES2.

(5) Práva na diela a iné predmety 
ochrany sú harmonizované okrem iného v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2001/29/ES a smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/115/ES, čo slúži 
najmä na zabezpečenie vysokej úrovne 
ochrany pre nositeľov práv.

_________________ _________________
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení 
niektorých aspektov autorských práv 
a s nimi súvisiacich práv v informačnej 
spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 
10 – 19).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení 
niektorých aspektov autorských práv 
a s nimi súvisiacich práv v informačnej 
spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 
10 – 19).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2006/115/ES z 12. decembra 2006 
o nájomnom práve a výpožičnom práve 
a o určitých právach súvisiacich 
s autorskými právami v oblasti duševného 
vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, 
s. 28 – 35).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2006/115/ES z 12. decembra 2006 
o nájomnom práve a výpožičnom práve 
a o určitých právach súvisiacich 
s autorskými právami v oblasti duševného 
vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, 
s. 28 – 35).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Preto by sa malo uľahčiť cezhraničné 
poskytovanie online služieb, ktoré sú 

(7) Preto by sa malo uľahčiť cezhraničné 
poskytovanie online služieb, ktoré sú 
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doplnkom k vysielaniu, a retransmisií 
televíznych a rozhlasových programov 
s pôvodom v inom členskom štáte, a to 
prispôsobením právneho rámca týkajúceho 
sa výkonu autorského práva a s ním 
súvisiacich práv relevantných pre tieto 
činnosti.

doplnkom k vysielaniu spravodajských 
a publicistických programov, 
a retransmisií televíznych a rozhlasových 
programov s pôvodom v inom členskom 
štáte, a to prispôsobením právneho rámca 
týkajúceho sa výkonu autorského práva 
a s ním súvisiacich práv relevantných pre 
tieto činnosti. Keďže prispôsobenie 
právneho rámca môže viesť k obmedzeniu 
výkonu výlučných práv, malo by sa 
vzťahovať iba na niektoré osobitné 
prípady, ktoré nie sú v rozpore s bežným 
využívaním diela alebo iného predmetu 
ochrany a ktoré neodôvodnene 
nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľa 
práv. Preto aj so zreteľom na význam 
zásady teritoriality pre financovanie 
a výrobu tvorivého obsahu, a najmä 
audiovizuálnych diel, by mal byť každý 
legislatívny zásah mimoriadne obmedzený 
a úzko vymedzený a mal by byť v súlade 
so zásadami nevyhnutnosti 
a proporcionality, ktoré uplatňuje Únia.

Pozmeňujúci návrh 8

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 
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 

(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 výhradne 
lineárny prístup k spravodajským 
a publicistickým programom súbežne s 
vysielaním a službami, ktoré v rámci 
vymedzenej časovej lehoty po odvysielaní 
poskytujú prístup k spravodajským 
a publicistickým programom, ktoré už 
vysielacia organizácia odvysielala 
(takzvané služby opakovaného 
prehrávania). Poskytovanie prístupu k 
jednotlivým dielam alebo iným predmetom 
ochrany, ktoré boli začlenené do 
televízneho alebo rozhlasového programu, 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Na uľahčenie vysporiadania práv na 
cezhraničné poskytovanie doplnkových 
online služieb je potrebné zaviesť zásadu 
krajiny pôvodu, pokiaľ ide o výkon 
autorského práva a s ním súvisiacich práv 
uskutočňovaný v priebehu poskytovania 
doplnkovej online služby, prístupu k nej 
alebo jej využívania. Zásada krajiny 
pôvodu by sa mala výlučne uplatňovať na 
vzťah medzi držiteľmi práv (alebo 
subjektmi zastupujúcimi držiteľov práv, 
ako sú napríklad organizácie kolektívnej 
správy) a vysielacími organizáciami a 
výhradne na účely poskytovania 
doplnkovej online služby, prístupu k nej 
alebo jej využívania. Zásada krajiny 
pôvodu by sa nemala uplatňovať na žiadny 
následný verejný prenos ani následné 
rozmnožovanie obsahu chráneného 
autorskými právami alebo s nimi 
súvisiacimi právami, ktorý je súčasťou 
doplnkovej online služby.

(9) Na uľahčenie vysporiadania práv 
umožňujúcich vysielateľovi cezhranične 
poskytovať doplnkové online služby, ktoré 
súvisia výhradne so spravodajskými 
a s publicistickými programami, je 
potrebné zaviesť zásadu krajiny pôvodu, 
pokiaľ ide o výkon autorského práva a s 
ním súvisiacich práv uskutočňovaný v 
priebehu poskytovania uvedených 
doplnkových online služieb, prístupu k nim 
alebo ich využívania. Zásada krajiny 
pôvodu by sa mala výlučne uplatňovať na 
vzťah medzi nositeľmi práv (alebo 
subjektmi zastupujúcimi nositeľov práv, 
ako sú napríklad organizácie kolektívnej 
správy) a vysielacími organizáciami a 
výhradne na účely poskytovania 
uvedených doplnkových online služieb 
súvisiacich so spravodajskými 
a publicistickými programami, prístupu k 
nim alebo ich využívania. Zásada krajiny 
pôvodu by sa nemala uplatňovať na žiadny 
následný verejný prenos ani následné 
rozmnožovanie obsahu chráneného 
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autorskými právami alebo s nimi 
súvisiacimi právami, ktorý je súčasťou 
doplnkovej online služby.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Zásada krajiny pôvodu stanovená 
v tomto nariadení by sa nemala 
vzťahovať na doplnkové online služby, 
ktoré sú prednostne alebo výhradne 
zamerané na iný členský štát, než je 
členský štát, v ktorom má vysielacia 
organizácia hlavné miesto podnikania. 
Takáto služba – prednostne alebo 
výhradne zameraná na určitý členský štát 
– je služba, ktorej programy sú jasne 
zamerané na obyvateľov konkrétneho 
členského štátu, ktorý je iný ako členský 
štát, v ktorom má vysielacia organizácia 
hlavné miesto podnikania, a ktorej diváci 
a poslucháči sú jasne obmedzení na 
obyvateľov tohto konkrétneho členského 
štátu a v prípade ktorej je 
nepravdepodobné, že sa jej poslucháči 
a diváci nachádzajú mimo konkrétneho 
členského štátu, na ktorý sú programy 
zamerané. K aspektom, ktoré umožňujú 
identifikovať cieľovú skupinu divákov 
a poslucháčov, patrí najmä jazyk vrátane 
jazyka použitého v titulkoch, reklame 
a dabingu, diváci a poslucháči, na ktorých 
je propagácia vysielacej služby zameraná, 
a/alebo miestny charakter programu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Keďže poskytovanie doplnkovej (10) Keďže poskytovanie doplnkovej 
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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 
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.

online služby k spravodajským 
a publicistickým programom, 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 uplatnili objektívne 
kritériá a zohľadnili všetky aspekty 
doplnkovej online služby, ako sú vlastnosti 
služby vrátane lehoty dostupnosti online, 
diváci a poslucháči vrátane divákov a 
poslucháčov v členskom 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. 

Pozmeňujúci návrh 12

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) Treba pripomenúť, že na základe 
zásady zmluvnej slobody a s cieľom 
podporiť existujúce modely licencovania, 
ako sú výlučné územné licencie, ktoré 
umožňujú využiť mechanizmy 
financovania nevyhnutné pre 
audiovizuálnu produkciu, optimálnu 
distribúciu a propagáciu kultúrnej 
rozmanitosti, je potrebné naďalej 
obmedzovať využívanie práv, ktorých sa 
týka zásada krajiny pôvodu stanovená v 
tomto nariadení, za predpokladu, že všetky 
takéto obmedzenia využívania práv budú v 
súlade s vnútroštátnym právom a právom 
Únie.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Cieľom tohto nariadenia nie je 
nabádať na taktizovanie pri výbere súdu. 
Zásada krajiny pôvodu by sa nemala 
vzťahovať na online služby, ktoré sa 
prevažne ani výhradne nezameriavajú na 
divákov a poslucháčov v členskom štáte, 
v ktorom má vysielacia organizácia 
hlavné miesto podnikania, s cieľom 
obmedziť postupy, keď sa vysielateľ snaží 
usadiť v inom členskom štáte, aby sa 
vyhol nevýhodným finančným 
povinnostiam alebo využíval výhodnejšie 
licenčné podmienky v porovnaní 
s členským štátom, v ktorom má hlavné 
miesto podnikania. Na posúdenie toho, či 
cieľovou skupinou online služby sú diváci 
a poslucháči mimo jej členského štátu, by 
sa mali vziať do úvahy vlastnosti služby, 
ako aj použité jazykové verzie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Podľa zásady zmluvnej 
slobody a s cieľom zabrániť 
neodôvodnenému poškodeniu 
existujúcich modelov licencovania, ako sú 
výlučné územné licencie, je cezhraničná 
retransmisia z iného alebo do iného 
členského štátu obmedzená na 
retransmisiu služieb porovnateľných 
s káblovými a IPTV službami v riadenom 
prostredí.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11c) Toto nariadenie v súlade so zásadou 
zmluvnej slobody nebráni použitiu 
existujúcich modelov licencovania, ako sú 
územné licencie, a nie sú ním dotknuté 
existujúce ustanovenia vnútroštátneho 
zmluvného práva v oblasti autorského 
práva, pokiaľ ide o primeranú odmenu, 
ani existujúce riešenia kolektívnej správy 
týkajúce sa retransmisie v rámci 
členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 16

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 
majú odlišné vlastnosti. Nie sú prepojené 
na žiadnu konkrétnu infraštruktúru a ich 
schopnosť zabezpečiť kontrolované 

(12) Operátori služieb retransmisie 
ponúkaných prostredníctvom satelitných, 
digitálnych pozemských služieb alebo 
služieb porovnateľných s káblovými alebo 
IPTV službami v riadenom prostredí 
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, pričom nejde 
o služby porovnateľné s káblovými 
a IPTV službami v riadenom prostredí, by 
sa mali z rozsahu pôsobnosti tohto 
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prostredie je napríklad v porovnaní s 
káblovými sieťami alebo sieťami IP s 
uzavretým okruhom obmedzená.

nariadenia vylúčiť, keďže 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.

Pozmeňujúci návrh 17

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 
2014/26/EÚ, a najmä jej ustanovenia 
týkajúce sa práv držiteľov práv v oblasti 
výberu organizácie kolektívnej správy.

(13) Na zabezpečenie právnej istoty pre 
operátorov služieb retransmisie 
ponúkaných prostredníctvom satelitných, 
digitálnych pozemských služieb a služieb 
porovnateľných s káblovými a IPTV 
službami v riadenom prostredí 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 
2014/26/EÚ, a najmä jej ustanovenia 
týkajúce sa práv nositeľov práv v oblasti 
výberu organizácie kolektívnej správy. 
Samotné právo odmietnuť povolenie 
zostáva nedotknuté a do určitej miery je 
regulovaný len spôsob výkonu tohto 
práva. Takisto to znamená, že vždy je 
možné rozhodnúť o tom, či sa právo na 
retransmisiu udelí alebo nie. 
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Organizácie kolektívnej správy 
by mali mať možnosť uplatňovať 
ustanovenia o výkone práva pri 
retransmisii stanovené v tomto nariadení 
rozšírením kolektívnej zmluvy 
s operátorom služby retransmisie aj 
o práva nositeľov práv, ktorých 
organizácia nezastupuje v prípade, že 
takýto systém sa poskytuje podľa 
vnútroštátneho práva. 

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Vysielatelia, ktorí vysielajú svoje 
signály prenášajúce programy určené na 
príjem verejnosťou prostredníctvom 
procesu priameho príjmu distribútormi, 
ktorí sú v súlade s Bernským dohovorom 
tretími stranami vo vzťahu 
k vysielateľovi, by mali byť spoločne so 
svojimi distribútormi zodpovední za 
jednotné a nedeliteľné akty verejného 
prenosu a sprístupňovania verejnosti 
podľa vymedzenia v článku 3 smernice 
2001/29/ES, ktoré vykonávajú spoločne. 
Takéto vysielacie organizácie a takíto 
distribútori by preto mali získať povolenie 
od dotknutých nositeľov práv na 
príslušnú účasť na takýchto aktoch.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Výnimka stanovená v tomto 
nariadení týkajúca sa práv vykonávaných 
vysielacími organizáciami pri 
retransmisii, pokiaľ ide o ich vlastné 
vysielanie, by nemala obmedziť možnosť 
nositeľov práv previesť svoje práva na 
organizáciu kolektívnej správy a priamo 
sa tak podieľať na odmene, ktorú vypláca 
operátor služby retransmisie.

Pozmeňujúci návrh 21

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 
existujúce zmluvy, ale s prechodným 
obdobím.

(15) S cieľom zabrániť obchádzaniu 
uplatňovania zásady krajiny pôvodu 
vzťahujúcej sa na spravodajské 
a publicistické programy 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 túto zásadu aj na existujúce 
zmluvy, ale s prechodným obdobím.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Vysielatelia, ktorí vysielajú svoje 
signály prenášajúce programy určené na 
príjem verejnosťou prostredníctvom 
procesu priameho príjmu distribútormi, 
by mali byť spoločne so svojimi 
distribútormi zodpovední za jednotné 
a nedeliteľné akty verejného prenosu 
a sprístupňovania verejnosti podľa 
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vymedzenia v článku 3 smernice 
2001/29/ES, ktoré vykonávajú spoločne. 
Takéto vysielacie organizácie 
a distribútori by preto mali získať 
osobitné povolenie od dotknutých 
nositeľov práv na svoju príslušnú účasť 
na takýchto aktoch.

Pozmeňujúci návrh 23

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. 
Keďže pokiaľ sa pri výkone práva na 
verejný prenos v oblasti služieb 
retransmisie uskutočňuje povinná 
kolektívna správa, dochádza k zásahu do 
výkonu práv nositeľov práv, je potrebné 
zaviesť cielenú podmienku a obmedziť ju 
na osobitné služby, ktoré sú podobné 
káblovej a satelitnej retransmisii 
a uskutočňujú sa v riadenom prostredí.

Pozmeňujúci návrh 24

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 vrátane ustanovení o priamom 
príjme, európskom kreatívnom priemysle, 
financovaní európskych audiovizuálnych 
diel a nositeľoch práv. V preskúmaní by 
sa malo zohľadniť aj to, do akej miery sa 
zvýšilo cezhraničné poskytovanie 
doplnkových online služieb a úroveň 
investícií do nového obsahu v prospech 
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európskych spotrebiteľov a podnikov, 
a tým aj v prospech zlepšenia kultúrnej 
rozmanitosti v Únii.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
podpora cezhraničného poskytovania 
doplnkových online služieb a uľahčenie 
retransmisií televíznych a rozhlasových 
programov s pôvodom v iných členských 
štátoch, nemožno uspokojivo dosiahnuť na 
úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho 
rozsahu a účinkov ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
neprekračuje toto nariadenie rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. 
Pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie 
doplnkových online služieb, týmto 
nariadením sa zavádzajú mechanizmy 
umožňujúce uľahčenie vysporiadania 
autorského práva a s ním súvisiacich 
práv. Týmto nariadením nevzniká 
vysielacím organizáciám povinnosť takéto 
služby cezhranične poskytovať. Týmto 
nariadením ani nevzniká operátorom 
služieb retransmisie povinnosť začleniť do 
svojich služieb televízne alebo rozhlasové 
programy s pôvodom v iných členských 
štátoch. Toto nariadenie sa týka iba výkonu 
niektorých práv na retransmisiu v rozsahu 
potrebnom na zjednodušenie licencovania 
autorského práva a s ním súvisiacich práv 
pre dané služby a iba v oblasti televíznych 
a rozhlasových programov s pôvodom v 
iných členských štátoch Únie,

(19) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
podpora cezhraničného poskytovania 
doplnkových online služieb 
k spravodajským a publicistickým 
programom a uľahčenie retransmisií 
televíznych a rozhlasových programov s 
pôvodom v iných členských štátoch, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale z dôvodu jeho 
rozsahu a účinkov ho možno v niektorých 
prípadoch lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade 
so zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku neprekračuje toto nariadenie rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. 
Pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie 
určitých doplnkových online služieb 
vysielateľov, týmto nariadením nevzniká 
vysielacím organizáciám povinnosť takéto 
služby cezhranične poskytovať. Týmto 
nariadením ani nevzniká operátorom 
služieb retransmisie povinnosť začleniť do 
svojich služieb televízne alebo rozhlasové 
programy s pôvodom v iných členských 
štátoch. Toto nariadenie sa týka iba výkonu 
niektorých práv na retransmisiu v rozsahu 
potrebnom na zjednodušenie licencovania 
autorského práva a s ním súvisiacich práv 
pre dané služby a iba v oblasti televíznych 
a rozhlasových programov s pôvodom v 
iných členských štátoch Únie,

Pozmeňujúci návrh 26
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Retransmisia programov z iných 
členských štátov je aktom podliehajúcim 
autorskému právu a v niektorých 
prípadoch s ním súvisiacim právam. 
Online služby by preto mali získať 
povolenie od každého nositeľa práv na 
každú časť retransmitovaného programu. 
V súlade s týmto nariadením by sa 
povolenia mali udeľovať zmluvne, pokiaľ 
nie je v rámci jestvujúcich právnych 
licenčných režimov stanovená dočasná 
výnimka.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -1
Predmet úpravy

1. Týmto nariadením sa vytvárajú 
právne mechanizmy na uľahčenie 
vysporiadania autorského práva a s ním 
súvisiacich práv, ktoré sa týkajú 
cezhraničného poskytovania doplnkových 
online služieb, a uľahčenie digitálnych 
retransmisií v uzavretom prostredí.
2. K týmto právnym mechanizmom 
patrí zavedenie zásady krajiny pôvodu pri 
výkone uvedených práv. Právne 
mechanizmy zahŕňajú aj ustanovenia 
o povinnej kolektívnej správe autorského 
práva a s ním súvisiacich práv týkajúcich 
sa retransmisie, o právnych 
predpokladoch zastúpenia organizáciami 
kolektívnej správy a výkone práv na 
retransmisiu vysielacími organizáciami.
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Pozmeňujúci návrh 28

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) 2015/2120, 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 súbežná, 
neupravená a neskrátená retransmisia, iná 
než káblová retransmisia vymedzená v 
smernici 93/83/EHS obmedzená na služby 
porovnateľné s káblovými alebo IPTV 
službami, ktoré sú určené 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.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
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 vysielajú signály prenášajúce 
programy určené na príjem verejnosťou 
distribútorom, pričom v ich prípade nejde 
o vysielacie organizácie podľa Bernského 
dohovoru, a prenos sa uskutočňuje 
prostredníctvom súkromného pripojenia 
z bodu do bodu – po kábli alebo vzduchom 
vrátane satelitného prenosu – tak, aby 
signály prenášajúce programy nemohli 
byť počas tohto prenosu zachytené 
širokou verejnosťou; distribútori potom 
ponúkajú tieto programy verejnosti 
súbežne, v neupravenej a neskrátenej 
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podobe, na pozeranie alebo počúvanie 
v káblových sieťach alebo 
prostredníctvom mikrovlnného systému, 
v digitálnych pozemských sieťach, 
sieťach IP a mobilných sieťach alebo 
podobných sieťach.

Pozmeňujúci návrh 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) „riadené prostredia“ sú vymedzené 
výlučne ako služby porovnateľné 
s káblovými službami alebo služby 
porovnateľné s IPTV službami so 
zabezpečeným a obmedzeným prístupom, 
v rámci ktorých operátori retransmisie 
poskytujú svojim zmluvne oprávneným 
používateľom službu retransmisie 
prostredníctvom šifrovaného prepojenia 
z bodu do bodu.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 Článok 2

Uplatňovanie zásady krajiny pôvodu na 
doplnkové online služby

Uplatňovanie zásady krajiny pôvodu 
v prípade online služieb na vysielanie 
spravodajských a publicistických 
programov

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 

1. Akty verejného prenosu a 
sprístupňovania uskutočňované pri 
poskytovaní doplnkovej online služby 
k pôvodnému vysielaniu výlučne 
spravodajských a publicistických 
programov vysielacou organizáciou alebo 
ktoré sú riadené vysielacou organizáciou 
alebo za ktoré je vysielacia organizácia 
zodpovedná, ako aj akty rozmnožovania 
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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.

takýchto spravodajských a publicistických 
programov potrebné na poskytovanie 
takejto doplnkovej online služby, prístup k 
nej alebo jej využívanie, sa na účely 
nadobudnutia a výkonu nadobudnutého 
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.

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 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 vrátane lehoty dostupnosti 
online, diváci a poslucháči a všetky 
dostupné jazykové verzie.

2a. Odsekom 2 nie je obmedzená 
sloboda strán dohodnúť sa na osobitných 
spôsoboch alebo kritériách výpočtu sumy, 
ktorá sa má zaplatiť za práva 
podliehajúce zásade krajiny pôvodu, ako 
sú kritériá založené na príjmoch vysielacej 
organizácie z online služby.
2b. Odsekmi 1 a 2 nie je dotknutá 
zásada teritoriality a zásada zmluvnej 
slobody podľa autorského práva ani 
žiadneho práva vyplývajúceho zo 
smernice 2001/29/ES. Na tomto základe 
sú strany oprávnené naďalej schvaľovať 
zavádzanie obmedzení týkajúcich sa 
využívania práv uvedených v odseku 1 za 
predpokladu, že všetky takéto obmedzenia 
sú v súlade s právnymi predpismi Únie 
a členských štátov.
2c. Retransmisia pôvodného vysielania 
televízneho alebo rozhlasového programu 
z jedného členského štátu do iných 
členských štátov prostredníctvom 
doplnkovej online služby, ako sa 
vymedzuje v tomto nariadení, sa 
uskutočňuje v súlade s platným autorským 
právom, s ním súvisiacimi právami 
a právami na iné predmety ochrany a na 
základe individuálnych alebo kolektívnych 
zmluvných dohôd uzavretých medzi 
vlastníkmi autorských práv, nositeľmi 
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práv súvisiacich s autorským právom, 
nositeľmi práv na iné predmety ochrany 
a operátormi služieb retransmisie.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 Článok 3

Výkon práva na retransmisiu držiteľmi 
práv inými než vysielacími organizáciami

Výkon práva na inú ako káblovú 
retransmisiu nositeľmi práv inými než 
vysielacími organizáciami

-1. Právo na retransmisiu je výlučné 
právo a nositelia autorského práva 
a iných práv súvisiacich s autorským 
právom musia povoliť jeho využívanie.

1. Držitelia autorského práva a s ním 
súvisiacich práv iní než vysielacie 
organizácie môžu vykonávať svoje práva 
na udelenie alebo zamietnutie povolenia 
na retransmisiu iba prostredníctvom 
organizácie kolektívnej správy.

1. Nositelia autorského práva a s ním 
súvisiacich práv iní než vysielacie 
organizácie vykonávajú svoje práva 
umožňujúce prístup k službám 
retransmisie v riadenom prostredí iba 
prostredníctvom organizácie kolektívnej 
správy.

2. Ak držiteľ práv nepreviedol správu 
práva uvedeného v odseku 1 na 
organizáciu kolektívnej správy, 
organizácia kolektívnej správy, ktorá 
spravuje práva rovnakej kategórie pre 
územie členského štátu, pre ktoré sa 
operátor služby retransmisie snaží 
vysporiadať práva na retransmisiu, sa 
považuje za oprávnenú spravovať právo v 
mene daného držiteľa práv.
3. Ak práva danej kategórie pre územie 
členského štátu spravuje viac organizácií 
kolektívnej správy, držiteľ práv sa môže 
slobodne rozhodnúť, ktorá z týchto 
organizácií kolektívnej správy sa bude 
považovať za oprávnenú spravovať jeho 
právo. Ak si v takejto situácii držiteľ práv 
nevyberie organizáciu kolektívnej správy, 
je úlohou členského štátu, pre ktorého 
územie sa operátor služby retransmisie 

3. Ak práva danej kategórie pre územie 
členského štátu spravuje viac organizácií 
kolektívnej správy, nositeľ práv sa môže 
slobodne rozhodnúť, ktorá z týchto 
organizácií kolektívnej správy sa bude 
považovať za oprávnenú spravovať jeho 
právo. Ak si v takejto situácii nositeľ práv 
nevyberie organizáciu kolektívnej správy, 
je úlohou členského štátu, pre ktorého 
územie sa operátor služby retransmisie 
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snaží vysporiadať práva na retransmisiu, 
aby určil, ktorá z organizácií kolektívnej 
správy sa má považovať za oprávnenú 
spravovať právo daného držiteľa práv.

snaží vysporiadať práva na retransmisiu, 
aby určil, ktorá z organizácií kolektívnej 
správy sa má považovať za oprávnenú 
spravovať právo daného nositeľa práv.

4. Držiteľ práv má rovnaké práva a 
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy medzi 
operátorom služby retransmisie a 
organizáciou kolektívnej správy, ktorá sa 
považuje za oprávnenú spravovať jeho 
právo, ako držitelia práv, ktorí oprávnili 
organizáciu kolektívnej správy, a tieto 
práva môže uplatňovať počas obdobia, 
ktoré stanoví príslušný členský štát, 
pričom toto obdobie nie je kratšie ako tri 
roky od dátumu retransmisie, ktorej 
súčasťou je jeho dielo alebo iný predmet 
ochrany.
5. Členský štát môže zariadiť, aby sa v 
prípade, že držiteľ práv povolí na svojom 
území pôvodné vysielanie diela alebo 
iného predmetu ochrany, predpokladalo, 
že tento držiteľ súhlasí s tým, aby sa jeho 
práva na retransmisiu nevykonávali na 
individuálnom základe, ale v súlade s 
týmto nariadením.

5a. Organizácie kolektívnej správy 
spravujú databázu informácií týkajúcich 
sa správy autorského práva a práv 
súvisiacich s autorským právom 
uvedených v tomto článku vrátane 
informácií o nositeľovi práva, druhu 
použitia, území a lehote.
5b. Na účely tohto nariadenia musí tiež 
existovať možnosť požiadať o pomoc 
sprostredkovateľov a zamedziť zneužitiu 
postavenia pri rokovaniach, ako sa 
stanovuje v článku 11 a článku 12 ods. 1 
smernice Rady 93/83/EHS.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 3a
Využívanie programového vysielania 

prostredníctvom retransmisie
Retransmisia diel alebo iných predmetov 
ochrany, ktoré sú súčasťou televízneho 
alebo rozhlasového programu pôvodne 
sprístupneného verejnosti vysielacou 
organizáciou, je akt verejného prenosu 
takéhoto programu bez ohľadu na to, či 
operátor služby retransmisie využíva 
rovnaké technické prostriedky alebo 
odlišné technické prostriedky, než sú 
technické prostriedky použité na 
uskutočnenie pôvodného aktu vysielania, 
a bez ohľadu na to, či sa takáto 
retransmisia uskutočňuje v oblasti, kde 
v skutočnosti došlo k príjmu pôvodného 
vysielania, alebo v oblasti, kde malo dôjsť 
k príjmu pôvodného vysielania.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a

Využívanie programového vysielania 
prostredníctvom procesu priameho príjmu 
Vysielatelia, ktorí vysielajú signály 
prenášajúce programy určené na príjem 
verejnosťou prostredníctvom procesu 
priameho príjmu distribútormi, pričom 
v ich prípade nejde o vysielacie 
organizácie podľa Bernského dohovoru, 
sú spoločne so svojimi distribútormi 
zodpovední za jednotné a nedeliteľné akty 
verejného prenosu a sprístupňovania 
verejnosti podľa vymedzenia v článku 3 
smernice 2001/29/ES, ktoré vykonávajú 
spoločne. Takéto vysielacie organizácie 
a takíto distribútori by preto mali získať 
povolenie od dotknutých nositeľov práv 
na príslušnú účasť na takýchto aktoch.
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Prechodné ustanovenia
Dohody o výkone autorského práva a s 
ním súvisiacich práv týkajúcich sa 
verejného prenosu a sprístupňovania 
uskutočňovaných pri poskytovaní 
doplnkovej online služby, ako aj 
rozmnožovania, ktoré sú potrebné na 
poskytovanie doplnkovej online služby, 
prístup k nej alebo jej využívanie, platné k 
[the date mentioned in Article 7(2), to be 
inserted by OPOCE], podliehajú 
ustanoveniam článku 2 od [the date 
mentioned in Article 7(2) + 2 years, to be 
inserted by OPOCE], ak ich platnosť 
uplynie po tomto dátume.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Najneskôr [3 years after the date 
mentioned in Article 7(2) to be inserted by 
OPOCE] vykoná Komisia preskúmanie 
tohto nariadenia a správu s hlavnými 
zisteniami predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru.

(1) Najneskôr [3 years after the date 
mentioned in Article 7(2) to be inserted by 
OPOCE] vykoná Komisia preskúmanie 
tohto nariadenia a správu s hlavnými 
zisteniami predloží Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto 
správa sa jednoducho a účinne sprístupní 
verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Členské štáty poskytnú Komisii 
informácie potrebné na vypracovanie 
správy uvedenej v odseku 1.

(2) Členské štáty poskytnú Komisii včas 
a primeraným spôsobom informácie 
potrebné na vypracovanie správy uvedenej 
v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Uplatňuje sa od [6 months following 
the day of its publication, to be inserted by 
OPOCE].

(2) Uplatňuje sa od [18 months 
following the day of its publication, to be 
inserted by OPOCE].


