DYREKTYWA RADY NR 93/83/EWG
z dnia 27 wrze nia 1993 r.
w sprawie koordynacji niektórych zasad dotycz cych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych
stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drog kablow
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk Wspólnot Gospodarcz , w szczególno ci jego art. 57 ust. 2 i
art. 66,
uwzgl dniaj c wniosek Komisji[1],
we współpracy z Parlamentem Europejskim[2],
uwzgl dniaj c opini Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3],
a tak e maj c na uwadze, co nast puje:
1) Cele Wspólnoty ustanowione w Traktacie obejmuj ustanawianie coraz silniejszych zwi zków mi dzy
narodami Europy, sprzyjanie bli szym stosunkom mi dzy Pa stwami Członkowskimi nale cymi do Wspólnoty
oraz zapewnienie im post pu gospodarczego i społecznego poprzez podejmowanie wspólnych działa maj cych
na celu usuni cie barier dziel cych Europ .
2) W tym celu Traktat przewiduje ustanowienie wspólnego rynku oraz obszaru bez granic wewn trznych; rodki
słu ce do osi gni cia tego celu obejmuj zniesienie przeszkód dla swobodnego przepływu usług oraz
ustanowienie systemu zapewniaj cego warunki niezakłóconej konkurencji w ramach wspólnego rynku; w tym
celu Rada mo e przyjmowa dyrektywy w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych Pa stw Członkowskich, dotycz cych podejmowania i wykonywania działalno ci
prowadzonej na własny rachunek.
3) Programy transmitowane przez granice wewn trz Wspólnoty, w szczególno ci nadawane drog satelitarn lub
kablow , stanowi jeden z najwa niejszych sposobów realizacji tych celów Wspólnoty, maj cych równocze nie
charakter polityczny, gospodarczy, społeczny, kulturalny i prawny.
4) Rada przyj ła ju dyrektyw 89/552/EWG z dnia 3 pa dziernika 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa stw Członkowskich, dotycz cych wykonywania
telewizyjnej działalno ci transmisyjnej[4], która ustanawia system w zakresie promocji retransmisji i produkcji
europejskich programów telewizyjnych oraz w zakresie reklamy, sponsorowania, ochrony nieletnich i prawa do
odpowiedzi.
5) Osi gni cie tych celów w odniesieniu do transgranicznego przekazu satelitarnego i retransmisji drog
kablow programów z innych Pa stw Członkowskich jest nadal zablokowane przez szereg ró nic w przepisach
krajowych w zakresie prawa autorskiego oraz w pewnym stopniu niepewno ci prawn ; oznacza to, e
posiadaczom praw zagra a sytuacja, w której ich utwory mog by wykorzystywane bez wypłaty
wynagrodzenia, a indywidualni posiadacze wył cznych praw w ró nych Pa stwach Członkowskich mog
blokowa korzystanie z posiadanych przez nich praw; niepewno prawna stanowi przede wszystkim
bezpo redni przeszkod dla swobodnego obrotu programów we Wspólnocie.
6) Do celów praw autorskich wprowadzono obecnie zró nicowanie mi dzy publicznym przekazem za
po rednictwem satelity bezpo redniego i satelity telekomunikacyjnego; poniewa odbiór indywidualny mo liwy
jest przy obu typach przekazu satelitarnego i jest powszechnie stosowany, nie ma adnego uzasadnienia dla
takiego zró nicowanego traktowania prawnego.
7) Swobodne nadawanie programów jest ponadto hamowane wskutek obecnej niepewno ci prawnej, czy przekaz
drog satelitarn , którego sygnały mog by odbierane bezpo rednio, dotyczy jedynie praw w kraju nadawania,
czy te praw we wszystkich krajach odbioru ł cznie; poniewa do celów praw autorskich satelity
telekomunikacyjne i satelity bezpo rednie podlegaj jednakowemu traktowaniu, niepewno prawna dotyczy
prawie wszystkich programów nadawanych drog satelitarn we Wspólnocie.

8) Ponadto pewno prawna, która stanowi wst pny warunek swobodnego przepływu przekazów we
Wspólnocie, nie wyst puje w przypadku, gdy wł czanie programów do sieci kablowych i ich retransmisji ma
zasi g przekraczaj cy granice.
9) Rozwój umownego nabywania praw przez uzyskanie zezwolenia ju w chwili obecnej przyczynia si w
znaczny sposób do tworzenia planowanego europejskiego obszaru audiowizualnego; nale y zapewni
kontynuacj takich przepisów umownych, a ich prawidłowe zastosowanie w praktyce nale y w miar
mo liwo ci promowa .
10) Zwłaszcza operatorzy sieci kablowych nie mog w obecnej chwili mie pewno ci, czy faktycznie nabyli
wszystkie prawa obj te takim przepisem.
11) Ostatecznie, nie wszystkie strony w poszczególnych Pa stwach Członkowskich s w równej mierze
zwi zane zobowi zaniami, które uniemo liwiaj im odmow podj cia lub zerwanie, bez uzasadnionych
przyczyn, rozmów w sprawie nabycia praw niezb dnych w celu retransmisji w sieci kablowej.
12) W zwi zku z powy szym zachodzi konieczno uzupełnienia w odniesieniu do prawa autorskiego ram
prawnych dla utworzenia jednego obszaru audiowizualnego, ustanowionych w dyrektywie 89/552/EWG.
13) W zwi zku z tym nale y zlikwidowa istniej ce w Pa stwach Członkowskich zró nicowanie w zakresie
traktowania transmisji programów za po rednictwem satelity telekomunikacyjnego, w zwi zku z czym kluczowe
staje si rozró nienie, czy utwory i inne przedmioty obj te ochron s publicznie nadawane; zapewni to tak e
równe traktowanie nadawców programów transgranicznych, niezale nie od tego, czy u ywaj satelity przekazu
bezpo redniego czy satelity telekomunikacyjnego.
14) Niepewno prawn dotycz c nabywania praw, która utrudnia transgraniczny przekaz satelitarny, mo na
zlikwidowa przez zdefiniowanie na poziomie wspólnotowym poj cia publicznego przekazu satelitarnego;
definicja taka powinna jednocze nie okre la miejsce przekazu; definicja taka jest niezb dna w celu unikni cia
jednoczesnego stosowania kilku ustawodawstw krajowych w odniesieniu do jednego przekazu; publiczny
przekaz satelitarny ma miejsce wył cznie wtedy i w tym Pa stwie Członkowskim, w którym organizacja
radiowa i telewizyjna kontroluje i odpowiada za sygnały b d ce no nikami programu, w postaci zamkni tego
ła cucha transmisyjnego, skierowanego do satelity i z powrotem na Ziemi ; zwykłych procedur technicznych
dotycz cych sygnałów b d cych no nikami programu nie nale y uwa a za przerwy w ła cuchu transmisyjnym.
15) Umowne nabycie wył cznych praw do nada programów musi by zgodne z ka dym ustawodawstwem
dotycz cym praw autorskich i praw pokrewnych w Pa stwie Członkowskim, w którym ma miejsce publiczny
przekaz satelitarny.
16) Zasada swobodnego zawierania umów, na której opiera si niniejsza dyrektywa, umo liwi dalsze
ograniczenie korzystania z tych praw, w szczególno ci w zakresie dotycz cym niektórych technicznych rodków
transmisji lub niektórych wersji j zykowych.
17) Wskazane jest, aby strony przy uzgadnianiu wysoko ci wynagrodzenia za nabyte prawa uwzgl dniały
wszystkie aspekty nadania, takie jak faktyczna i potencjalna liczba odbiorców oraz wersja j zykowa.
18) Stosowanie zasady kraju pochodzenia, zawartej w niniejszej dyrektywie, mo e nastr cza problemów w
odniesieniu do istniej cych umów; niniejsza dyrektywa powinna przewidywa okres pi ciu lat na dostosowanie,
w miar potrzeb, istniej cych umów w wietle niniejszej dyrektywy; w zwi zku z tym wy ej wymienionej
zasady kraju pochodzenia nie nale y stosowa do istniej cych umów, które wygasaj przed dniem 1 stycznia
2000 r.; w przypadku gdy do tego dnia strony b d miały swój interes w umowie, uprawnione one s do
renegocjacji jej warunków.
19) Istniej ce umowy mi dzynarodowe w sprawie koprodukcji nale y interpretowa w wietle celu
gospodarczego oraz zakresu umowy, jaki strony miały na uwadze w chwili jej podpisania; w dotychczasowych
umowach mi dzynarodowych w sprawie koprodukcji cz sto brakowało wyra nego i szczególnego okre lenia
formy wykorzystania publicznego przekazu satelitarnego w rozumieniu niniejszej dyrektywy; filozofi le c u
podstaw wielu istniej cych umów mi dzynarodowych w sprawie koprodukcji jest koncepcja, według której
prawa do koprodukcji s wykonywane przez ka dego koproducenta oddzielnie i niezale nie, przez podzielenie
prawa do korzystania mi dzy koproducentów wzdłu linii terytorialnych; ogólnie rzecz bior c, w przypadku gdy

publiczny przekaz satelitarny, na który zezwolenie wydał jeden z koproducentów, mógłby naruszy warto
praw do korzystania innego koproducenta, istniej ca umowa byłaby interpretowana w ten sposób, e ten drugi
koproducent musi wyda zezwolenie na publiczny przekaz satelitarny; wył czne prawa do wersji j zykowej
drugiego koproducenta zostan naruszone, je eli wersja lub wersje j zykowe przekazu publicznego, ł cznie z
wersjami dubbingowymi lub z napisami, odpowiada j zykowi albo j zykom powszechnie rozumianym na
terytorium przydzielonym drugiemu koproducentowi na mocy umowy; poj cie wył czno ci powinno by
rozumiane w szerszym znaczeniu, gdzie publiczny przekaz satelitarny dotyczy utworu składaj cego si głównie
z obrazów oraz pozbawionego wszelkich dialogów czy napisów; wyra nej reguły wymagaj równie przypadki,
gdy umowa mi dzynarodowa w sprawie koprodukcji nie reguluje jasno kwestii podziału praw w szczególnym
przypadku publicznego przekazu satelitarnego w rozumieniu niniejszej dyrektywy.
20) Publiczne przekazy satelitarne z pa stw nieczłonkowskich b d uznawane, na okre lonych warunkach, za
przekaz pojawiaj cy si w jednym z Pa stw Członkowskich Wspólnoty.
21) Niezb dne jest zapewnienie, e ochrona autorów, artystów wykonawców, producentów fonogramów i
organizacji radiowych i telewizyjnych jest przyznana we wszystkich Pa stwach Członkowskich oraz e nie jest
przedmiotem ustawowego systemu licencji; tylko w ten sposób mo na unikn naruszenia konkurencji z powodu
ró nic w poziomie ochrony w ramach wspólnego rynku.
22) Pojawienie si nowych technologii mo e mie wpływ na jako
przedmiotów obj tych ochron .
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wykorzystania utworów i innych

23) W wietle tych wydarze nale y mie nieustannie na uwadze poziom ochrony udzielanej na mocy niniejszej
dyrektywy wszystkim podmiotom praw autorskich, w dziedzinach obj tych zakresem niniejszej dyrektywy.
24) Harmonizacja ustawodawstwa przewidziana w niniejszej dyrektywie poci ga za sob harmonizacj
przepisów zapewniaj cych wysoki poziom ochrony autorów, artystów wykonawców, producentów fonogramów
oraz organizacji radiowych i telewizyjnych; harmonizacja ta nie mo e dopu ci do sytuacji, w której organizacje
radiowe i telewizyjne korzystałyby z ró nic w poziomie ochrony poprzez przenoszenie miejsc swojej
działalno ci, ze szkod dla produkcji audiowizualnych.
25) Do celów publicznego przekazu satelitarnego ochron przewidzian w odniesieniu do praw pokrewnych
nale y dostosowa do ochrony okre lonej w dyrektywie 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie
prawa najmu i u yczania oraz niektórych praw pokrewnych w dziedzinie własno ci intelektualnej[5]; w
szczególno ci zapewni to, e arty ci wykonawcy oraz producenci fonogramów maj zagwarantowane stosowne
wynagrodzenie za przekaz satelitarny ich przedstawie lub fonogramów.
26) Przepisy art. 4 nie uniemo liwiaj Pa stwom Członkowskim rozszerzenia domniemania okre lonego w art. 2
ust. 5 dyrektywy 92/100/EWG na prawa wył czne okre lone w art. 4; ponadto przepisy art. 4 nie pozbawiaj
Pa stw Członkowskich mo liwo ci wprowadzenia wzruszalnego domniemania wydania zezwolenia na
korzystanie, w odniesieniu do wył cznych praw wykonawców okre lonych w tym artykule, w zakresie, w jakim
domniemanie takie jest zgodne z Mi dzynarodow Konwencj o Ochronie Wykonawców, Producentów
Fonogramów i Organizacji Nadawczych.
27) Retransmisja drog kablow programów z innych Pa stw Członkowskich stanowi działanie podlegaj ce
prawu autorskiemu oraz, w zale no ci od przypadku, prawom pokrewnym; w zwi zku z tym operator sieci
kablowej musi uzyska zezwolenie wszystkich posiadaczy praw, w odniesieniu do wszystkich cz ci
retransmitowanego programu; zgodnie z niniejsz dyrektyw zezwolenia takie wydawane s na podstawie
umów, chyba e przewidziany jest tymczasowy wyj tek, w przypadku istniej cych ustawowych systemów
licencji.
28) W celu zapewnienia, aby prawidłowe działanie umownych przepisów nie było podawane w w tpliwo
przez osoby z zewn trz b d ce posiadaczami praw do poszczególnych cz ci programu, w stopniu, w jakim
wymaga tego specyfika retransmisji drog kablow , nale y zapewni wył cznie zbiorow form realizacji prawa
do wydawania zezwole , poprzez organizacje zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi; prawo do
wydawania zezwole pozostaje w mocy, a regulacji podlega tylko sposób jego realizacji, przez co prawo do
wydawania zezwole na retransmisj drog kablow mo e by nadal przyznawane; niniejsza dyrektywa nie
wpływa na wykonanie autorskich praw osobistych.

29) Wyj tek przewidziany w art. 10 nie ogranicza mo liwo ci przeniesienia praw przez ich posiadaczy na
organizacje zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi i zapewnienia sobie w ten sposób bezpo redniego
udziału w wynagrodzeniach wypłacanych przez operatora kablowego za retransmisj drog kablow .
30) Przepisy umowne dotycz ce zezwole na retransmisj kablow nale y wspiera za pomoc dodatkowych
rodków; strona, która d y do zawarcia umowy ogólnej, powinna zosta zobowi zana do przedstawienia
zbiorowych propozycji dotycz cych umowy; ponadto ka da strona umowy powinna mie w ka dej chwili
mo liwo wezwania do pomocy bezstronnych mediatorów, których zadaniem jest pomoc w negocjacjach i
którzy mog przedstawia wnioski; wszelkie takie propozycje lub zastrze enia do nich przedstawia si danym
stronom zgodnie z obowi zuj cymi zasadami dor czania dokumentów prawnych, zawartymi w szczególno ci w
istniej cych konwencjach mi dzynarodowych; ostatecznie niezb dne jest zapewnienie, aby negocjacje nie były
bezzasadnie blokowane oraz aby nie dochodziło do nieuzasadnionego utrudniania udziału w tych negocjacjach
indywidualnym posiadaczom praw; aden z tych rodków sprzyjaj cych nabywaniu praw nie podwa a
umownego charakteru nabywania praw do retransmisji drog kablow .
31) W okresie przej ciowym nale y zezwoli Pa stwom Członkowskim na utrzymanie istniej cych organów
wła ciwych na terytoriach tych pa stw do rozstrzygania spraw, w których prawo do publicznej retransmisji
drog kablow spotkało si z nieuzasadnion odmow lub zostało zaoferowane przez organizacj radiow i
telewizyjn na nieuzasadnionych warunkach; zakłada si , e danym stronom powinno by zagwarantowane
prawo do wysłuchania przez organ, a istnienie takiego organu nie przeszkadza danym stronom w normalnym
dost pie do s dów.
32) Jednak e zasady wspólnotowe nie musz odnosi si do tych wszystkich kwestii, których skutki,
ewentualnie z niewielkimi wyj tkami w sferze handlowej, s odczuwalne tylko w granicach jednego Pa stwa
Członkowskiego.
33) Nale y ustanowi minimalne reguły w celu ustanowienia i zagwarantowania swobodnego i niezakłóconego
transgranicznego przekazu drog satelitarn oraz równoczesnej, niezmienionej retransmisji drog kablow
programów nadawanych z innych Pa stw Członkowskich, w szczególno ci na podstawie umowy.
34) Niniejsza dyrektywa nie narusza dalszej harmonizacji w dziedzinie prawa autorskiego oraz praw
pokrewnych, jak równie zbiorowego zarz dzania takimi prawami; mo liwo regulowania działalno ci
organizacji zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi przez Pa stwa Członkowskie nie narusza swobody
umownego negocjowania praw, przewidzianej w niniejszej dyrektywie, zakładaj c, e negocjacje takie s
prowadzone w ramach ogólnych lub szczegółowych przepisów krajowych w odniesieniu do prawa konkurencji
lub zapobiegania nadu ywaniu pozycji monopolistycznej.
35) W zwi zku z powy szym Pa stwa Członkowskie powinny uzupełni przepisy ogólne niezb dne do
osi gni cia celów niniejszej dyrektywy przez podj cie rodków ustawodawczych i administracyjnych w ramach
prawa krajowego, z zastrze eniem, e nie pozostaj one w sprzeczno ci z celami niniejszej dyrektywy oraz s
zgodne z prawem wspólnotowym.
36) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na stosowanie zasad konkurencji, zgodnie z art. 85 i 86 Traktatu,
PRZYJMUJE NINIEJSZ DYREKTYW :
ROZDZIAŁ I
DEFINICJE
Artykuł 1
Definicje
1. Do celów niniejszej dyrektywy "satelita" oznacza satelit działaj cego na pasmach cz stotliwo ci, które na
mocy prawa telekomunikacyjnego zastrze one s dla wysłania sygnałów do odbioru publicznego lub dla
zamkni tych poł cze mi dzy dwiema stacjami. Niemniej jednak, w drugim przypadku, warunki
indywidualnego odbioru sygnałów musz by porównywalne z warunkami maj cymi zastosowanie w
pierwszym przypadku.

2. a) Do celów niniejszej dyrektywy "publiczny przekaz satelitarny" oznacza działanie, w wyniku którego
sygnały b d ce no nikami programu przeznaczonego do odbioru publicznego, pod kontrol organizacji radiowej
i telewizyjnej i na jej odpowiedzialno , wprowadzane s do zamkni tego ła cucha przekazu, prowadz cego do
satelity i z powrotem na Ziemi .
b) Satelitarny przekaz publiczny pojawia si wył cznie w Pa stwie Członkowskim, w którym sygnały b d ce
no nikami programu s wprowadzane pod kontrol organizacji radiowej i telewizyjnej i na jej odpowiedzialno ,
do zamkni tego ła cucha przekazu, prowadz cego do satelity i z powrotem na Ziemi .
c) W przypadku kodowanych sygnałów b d cych no nikami programu publiczny przekaz satelitarny nast puje
pod warunkiem publicznego udost pnienia przez organizacj radiow i telewizyjn lub za jej zgod rodków
dekodowania.
d) W przypadku gdy publiczny przekaz satelitarny nast puje w pa stwie nienale cym do Wspólnoty, które nie
zapewnia poziomu ochrony przewidzianego na mocy rozdziału II,
i) je eli sygnały b d ce no nikami programu przekazywane s do satelity przez naziemn stacj nadawcz
znajduj c si w jednym z Pa stw Członkowskich, przyjmuje si , e publiczny przekaz satelitarny nast pił w
tym Pa stwie Członkowskim, a prawa przewidziane na mocy rozdziału II przysługuj osobie obsługuj cej
naziemn stacji nadawcz ; lub
ii) je eli nie jest u ywana adna naziemna stacja nadawcza znajduj ca si w jednym z Pa stw Członkowskich,
lecz publiczny przekaz satelitarny nast pił na zlecenie organizacji radiowej i telewizyjnej maj cej siedzib w
jednym z Pa stw Członkowskich, przyjmuje si , e przekaz nast pił w Pa stwie Członkowskim, w którym
organizacja radiowa i telewizyjna posiada swoje główne przedsi biorstwo we Wspólnocie, a prawa przewidziane
na mocy rozdziału II przysługuj organizacji radiowej i telewizyjnej.
3. Do celów niniejszej dyrektywy "retransmisja drog kablow " oznacza równoczesn , niezmienion i pełn
transmisj programów radiowych lub telewizyjnych z innego Pa stwa Członkowskiego, drog przewodow lub
bezprzewodow , w tym satelitarn , retransmitowanych w systemie kablowym lub mikrofalowym do odbioru
publicznego.
4. Do celów niniejszej dyrektywy "organizacja zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi" oznacza ka d
organizacj , której jedynym celem lub jednym z głównych celów jest zarz dzanie i administrowanie prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi.
5. Do celów niniejszej dyrektywy główny re yser utworu filmowego lub utworu audiowizualnego uwa any jest
za jego twórc lub jednego z twórców. Pa stwa Członkowskie mog przewidzie , e inne osoby traktowane
b d jako współautorzy utworu.
ROZDZIAŁ II
NADAWANIE PROGRAMÓW DROG SATELITARN
Artykuł 2
Prawo do nadawania programów
Z zastrze eniem przepisów okre lonych w niniejszym rozdziale Pa stwa Członkowskie ustanawiaj na rzecz
autora wył czne prawo do wydawania zezwole na publiczny przekaz satelitarny utworów chronionych prawem
autorskim.
Artykuł 3
Nabycie praw do nadawania utworów
1. Pa stwa Członkowskie zobowi zane s zapewni , aby uzyskanie zezwolenia okre lonego w art. 2 mo liwe
było wył cznie w drodze umowy.

2. Pa stwo Członkowskie mo e postanowi , e umowa zbiorowa mi dzy organizacj zbiorowego zarz dzania
prawami autorskim a organizacj radiow i telewizyjn , dotycz ca danej kategorii utworów, mo e zosta
rozszerzona na podmioty praw autorskich tej samej kategorii, a niereprezentowanych przez organizacje
zbiorowego zarz dzania prawami autorskim z zastrze eniem, e:
- równocze nie z publicznym przekazem satelitarnym ten sam nadawca dokona transmisji przez system
naziemny, oraz
- podmiot praw autorskich nieposiadaj cy swojego przedstawiciela mo e w ka dej chwili wykluczy
rozszerzenie umowy zbiorowej na jego utwory oraz zbiorowe lub indywidualne korzystanie z jego praw.
3. Ust p 2 nie stosuje si do utworów filmowych, ł cznie z utworami stworzonymi w sposób analogiczny do
dzieł filmowych.
4. Je eli prawo Pa stwa Członkowskiego przewiduj rozszerzenie umowy zbiorowej zgodnie z przepisami ust.
2, Pa stwo Członkowskie zobowi zane jest powiadomi Komisj , które organizacje radiowe i telewizyjne s
uprawnione do korzystania z tego prawa. Komisja opublikuje tak informacj w Dzienniku Urz dowym
Wspólnot Europejskich (seria C).
Artykuł 4
Prawa artystów wykonawców, producentów fonogramów i organizacji radiowych i telewizyjnych
1. Do celów publicznego przekazu satelitarnego prawa artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz
organizacji radiowych i telewizyjnych nadawców podlegaj ochronie zgodnie z przepisami art. 6, 7, 8 i 10
dyrektywy 92/100/EWG.
2. Do celów ust. 1 "nadawanie drog bezprzewodow " okre lone w dyrektywie 92/100/EWG nale y rozumie
jako obejmuj ce publiczny przekaz satelitarny.
3. W odniesieniu do korzystania z praw okre lonych w ust. 1 stosuje si art. 2 ust. 7 i art. 12 dyrektywy
92/100/EWG.
Artykuł 5
Stosunek mi dzy prawem autorskim i prawami pokrewnymi
Ochrona praw pokrewnych na mocy niniejszej dyrektywy w aden sposób nie narusza ochrony praw autorskich
ani nie wpływa na ni .
Artykuł 6
Ochrona minimalna
1. Pa stwa Członkowskie mog zapewni posiadaczom praw pokrewnych ochron o szerszym zasi gu ni ta
wymagana na mocy art. 8 dyrektywy 92/100/EWG.
2. W przypadku zastosowania ust. 1 Pa stwa Członkowskie zobowi zane s przestrzega definicji zawartych w
art. 1 ust. 1 i 2.
Artykuł 7
Przepisy przej ciowe
1. W odniesieniu do terminowego stosowania praw okre lonych w art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy stosuje si
art. 13 ust. 1, 2, 6 i 7 dyrektywy 92/100/EWG. Artykuł 13 ust. 4 i 5 dyrektywy 92/100/EWG stosuje si mutatis
mutandis.

2. Umowy dotycz ce wykorzystania utworów i innych przedmiotów obj tych ochron , obowi zuj ce w dniu
okre lonym w art. 14 ust. 1, podlegaj przepisom art. 1 ust. 2 i art. 2 i 3 od dnia 1 stycznia 2000 r., je eli
wygasaj po tym terminie.
3. Je eli mi dzynarodowa umowa w sprawie koprodukcji zawarta przed dat okre lon w art. 14 ust. 1 mi dzy
koproducentem z jednego Pa stwa Członkowskiego a jednym lub kilkoma koproducentami z innych Pa stw
Członkowskich lub pa stw trzecich wyra nie ustanawia system podziału praw do wykorzystania mi dzy
koproducentów według obszarów geograficznych w odniesieniu do wszystkich rodków przekazu publicznego,
bez zró nicowania mi dzy Porozumieniem maj cym zastosowanie do publicznego przekazu satelitarnego a
przepisami maj cymi zastosowanie do pozostałych rodków przekazu, a publiczny przekaz satelitarny
koprodukcji naruszałby wył czno , w szczególno ci wył czno j zykow jednego z koproducentów lub jego
cesjonariusza na danym terytorium, zezwolenie na publiczny przekaz satelitarny przez jednego z koproducentów
lub jego cesjonariusza uwarunkowane jest wcze niejsz zgod posiadacza danego prawa wył czno ci,
niezale nie, czy jest nim koproducent czy cesjonariusz.
ROZDZIAŁ III
RETRANSMISJA DROG KABLOW
Artykuł 8
Prawo do retransmisji drog kablow
1. Pa stwa Członkowskie zobowi zane s zapewni , aby w przypadku retransmisji programów z innych Pa stw
Członkowskich drog kablow na ich terytorium przestrzegano obowi zuj cych praw autorskich i praw
pokrewnych oraz aby transmisja miała miejsce na podstawie indywidualnych lub zbiorowych przepisów
umownych mi dzy wła cicielami praw autorskich, posiadaczami praw pokrewnych i operatorami kablowymi.
2. Pomimo przepisów ust. 1 Pa stwa Członkowskie mog utrzyma do dnia 31 grudnia 1997 r. ustawowe
systemy licencji, które obowi zuj lub s wyra nie przewidziane na mocy prawa krajowego w dniu 31 lipca
1991 r.
Artykuł 9
Korzystanie z prawa retransmisji drog kablow
1. Pa stwa Członkowskie zobowi zane s zapewni , aby prawo przysługuj ce wła cicielom i posiadaczom praw
autorskich i praw pokrewnych, polegaj ce na udzielaniu lub odmowie udzielenia operatorom kablowym
zezwole na retransmisje drog kablow , realizowane było wył cznie za po rednictwem organizacji zbiorowego
zarz dzania prawami autorskimi.
2. W przypadku gdy podmiot praw autorskich nie przeka e sprawy zarz dzania swoimi prawami organizacji
zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi, organizacj , która zarz dza prawami tej samej kategorii, uwa a si
za uprawnion do zarz dzania prawami takiego podmiotu. Je eli dana kategoria praw podlega zarz dzaniu przez
wi cej ni jedn organizacj zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi, podmiotowi praw autorskich
przysługuje swoboda wyboru organizacji zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi uprawnionej do
zarz dzania jego prawami. Podmiot praw autorskich okre lony w niniejszym ust pie ma te same prawa i
obowi zki wynikaj ce z umowy mi dzy operatorem kablowym a organizacj zbiorowego zarz dzania prawami
autorskimi, która zarz dza jego prawami, co podmiot praw, który upowa nił dan organizacj , oraz mo e
wysuwa roszczenia do tych praw w terminie ustalonym przez dane Pa stwo Członkowskie, nie krótszym
jednak ni trzy lata od daty retransmisji drog kablow , przedmiotem którego był jego utwór lub inne tre ci
podlegaj ce ochronie.
3. Pa stwo Członkowskie mo e postanowi , e w przypadku zezwolenia przez podmiot praw autorskich na
wst pn transmisj utworu lub innego przedmiotu obj tego ochron na terytorium danego Pa stwa
Członkowskiego przyjmuje si , e wyraził on zgod , aby jego prawa do retransmisji drog kablow
wykonywane były nie indywidualnie, lecz zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.
Artykuł 10

Korzystanie przez organizacj radiow i telewizyjn z prawa retransmisji drog kablow
Pa stwa Członkowskie zobowi zane s zapewni , aby art. 9 nie był stosowany do praw, z których organizacja
radiowa i telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezale nie od tego, czy dane prawa
nale do tej organizacji, czy te zostały na ni przeniesione przez innego wła ciciela praw autorskich i/lub praw
pokrewnych.
Artykuł 11
Mediatorzy
1. W przypadku gdy nie zawarto umowy dotycz cej zezwolenia na retransmisj drog kablow , Pa stwa
Członkowskie zobowi zane s zapewni , aby ka da ze stron miała mo liwo skorzystania z pomocy jednego
lub kilku mediatorów.
2. Zadaniem mediatorów jest udzielenie pomocy w negocjacjach. Mog oni te przedstawia stronom wnioski.
3. Je eli adna ze stron w terminie trzech miesi cy od chwili przedło enia propozycji okre lonej w ust. 2 nie
zgłosi sprzeciwu, propozycj uwa a si za przyj t . Propozycje oraz wszelkie zastrze enia do nich s zgłaszane
zainteresowanym stronom zgodnie z obowi zuj cymi zasadami przekazywania dokumentów prawnych.
4. Przy wyborze mediatorów nale y upewni si , e ich niezale no

i bezstronno

jest niekwestionowana.

Artykuł 12
Zapobieganie nadu ywaniu pozycji w negocjacjach
1. Pa stwa Członkowskie zobowi zane s zapewni poprzez stosowne przepisy prawa cywilnego i
administracyjnego, w miar potrzeb, aby strony przyst piły do negocjacji dotycz cych zezwole na retransmisje
drog kablow i aby prowadziły te negocjacje w dobrej wierze oraz aby bezzasadnie nie utrudniały ani nie
uniemo liwiały tych negocjacji.
2. Je eli Pa stwo Członkowskie w dniu wymienionym w art. 14 ust. 1 dysponuje na swym terytorium organem
wła ciwym do rozstrzygania w sprawach nieuzasadnionej odmowy udzielenia prawa do retransmisji programu
drog kablow lub zaoferowania tego prawa przez organizacj radiow i telewizyjn na nieuzasadnionych
warunkach, dane Pa stwo Członkowskie mo e utrzyma taki organ.
3. Ust p 2 stosuje si dla okresu przej ciowego o miu lat od daty okre lonej w art. 14 ust. 1.
ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY OGÓLNE
Artykuł 13
Zbiorowe zarz dzanie prawami
Niniejsza dyrektywa nie narusza regulacji Pa stw Członkowskich w odniesieniu do działalno ci organizacji
zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi.
Artykuł 14
Przepisy ko cowe
1. Pa stwa Członkowskie wprowadz w ycie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezb dne w
celu wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 1995 r. i niezwłocznie powiadomi o tym Komisj .
rodki przyjmowane przez Pa stwa Członkowskie musz zawiera odniesienie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie takie b dzie im towarzyszy przy ich oficjalnej publikacji. Pa stwa Członkowskie ustanawiaj
sposoby sporz dzania takiego odniesienia.

2. Pa stwa Członkowskie przeka
dyrektyw .

Komisji przepisy prawa krajowego przyj te w zakresie obj tym niniejsz

3. Najpó niej do dnia 1 stycznia 2000 r. Komisja przedło y Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszej dyrektywy oraz, w razie potrzeby,
opracuje kolejne wnioski odno nie do dostosowania niniejszej dyrektywy do zmian w sektorze radiowym i
audiowizualnym.
Artykuł 15
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Pa stw Członkowskich.
Sporz dzono w Brukseli, dnia 27 wrze nia 1993 r.
W imieniu Rady
R. URBAIN
Przewodnicz cy
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