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Pred stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci sa vkladá toto stanovisko: 

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU 

14.6.2017 

Pán Pavel Svoboda 

predseda 

Výbor pre právne veci 

BRUSEL 

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia o cezhraničnej výmene 

rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským 

právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, 

ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, 

medzi Úniou a tretími krajinami (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 
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2016/0279(COD)) 

Vážený pán predseda, 

Výbor pre právne veci vzal na svojej schôdzi v dňoch 11. – 12. apríla 2017 na vedomie 

skutočnosť, že počas prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní o balíku legislatívnych 

opatrení o vykonávaní Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre 

osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (ďalej len 

„Marrákešská zmluva “) sa predbežne dohodla zmena právneho základu stanoveného 

v návrhu Komisie na nariadenie o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných 

predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných 

formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou 

poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami. Konkrétne bolo navrhnuté, aby sa článok 

207 ZFEÚ nahradil článkom 114 ZFEÚ. 

 

Výbor pre právne veci sa preto rozhodol, že v súlade s článkom 39 ods. 2 rokovacieho 

poriadku prijme stanovisko, ktorým preverí právny základ uvedeného návrhu, najmä prípadné 

nahradenie článku 207 ZFEÚ článkom 114 ZFEÚ. 

 

Výbor pre právne veci preskúmal uvedené otázky na svojich schôdzach, ktoré sa konali 29. – 

30. mája 2017. 
 

I – Kontext 

Marrákešská zmluva bola prijatá v roku 2013 v rámci Svetovej organizácie duševného 

vlastníctva (WIPO) a v mene Európskej únie bola podpísaná 30. apríla 2014.  

V Marrákešskej zmluve sa od zmluvných strán vyžaduje, aby zabezpečili výnimky 

z autorských práv a s nimi súvisiacich práv alebo obmedzenia týchto práv v prospech 

nevidiacich a zrakovo postihnutých osôb a osôb postihnutých inou poruchou čítania 

a aby umožnili cezhraničnú výmenu rozmnoženín kníh a ostatných tlačených materiálov 

v špeciálnych formátoch medzi krajinami, ktoré sú stranami zmluvy.  

S cieľom umožniť Únii splniť si povinnosti vyplývajúce z Marrákešskej zmluvy, konkrétne 

ustanovenia týkajúce sa cezhraničnej výmeny rozmnoženín v prístupných formátoch, dovozu 

rozmnoženín v prístupných formátoch a spolupráce na uľahčenie cezhraničnej výmeny, 

prijala Komisia 14. septembra 2016 návrh nariadenia.  

Právnym základom, ktorý Komisia uviedla vo svojom návrhu, je článok 207 ZFEÚ. Dôvody 

voľby tohto právneho základu možno nájsť v argumentácii, ktorú Komisia použila na Súdnom 

dvore v konaní 3/151. Podľa Komisie je hlavným cieľom Marrákešskej zmluvy uľahčenie 

cezhraničnej výmeny rozmnoženín v prístupných formátoch, čím sa dosiahne cieľ 

liberalizácie medzinárodného obchodu. Komisia sa domnieva, že Marrákešská zmluva je 

                                                 
1 Stanovisko A-3/15, EU:C:2017:114, body 25 – 30; 
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nástrojom spoločnej obchodnej politiky.  

II – Príslušný článok zmluvy 

V návrhu Komisie sa ako právny základ uvádza článok 207 ZFEÚ, ktorý patrí pod hlavu II 

s názvom Spoločná obchodná politika a znie takto:  

 

Článok 207 

(pôvodný článok 133 ZES) 

 

1. Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám 

colných sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom a 

službami, k obchodným aspektom duševného vlastníctva, priamym zahraničným investíciám, 

zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu 

obchodu, napríklad v prípade dumpingu a subvencií. Spoločná obchodná politika sa 

uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie. 

 

2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú 

prostredníctvom nariadení opatrenia vymedzujúce rámec pre uskutočňovanie spoločnej 

obchodnej politiky. 

 

 [...] 

III – Navrhovaný právny základ 

Na základe stanoviska Súdneho dvora A-3/15 navrhla Rada počas medziinštitucionálnych 

rokovaní zmeniť právny základ navrhovaného nariadenia na článok 114 ZFEÚ.  

Hlava VII – Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva 

Kapitola 3 

Aproximácia práva 

Článok 114 

(pôvodný článok 95 ZES) 

1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, pokiaľ 

zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 

postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na 

aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 

štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu. 

IV – Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o výbere právneho základu 

Súdny dvor tradične považuje otázku vhodného právneho základu za otázku ústavného 

významu, keďže zaručuje dodržiavanie zásady zverených právomocí (článok 5 Zmluvy o EÚ) 

a určuje charakter a rozsah právomoci Únie1. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora musí 

                                                 
1 Stanovisko 2/00, Zb. 2000, s. I-9713, bod 5. 
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byť voľba právneho základu aktu Únie založená na objektívnych prvkoch, ktoré možno 

preskúmať v rámci súdneho preskúmania, medzi ktoré patria predovšetkým cieľ a obsah 

aktu1. Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie 

príslušného aktu. V tejto súvislosti sú želanie inštitúcie aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí 

daného opatrenia, okolnosti, za ktorých bol akt prijatý, ako aj práca, ktorá sa vykonala na 

iných aspektoch v rámci rozsahu pôsobnosti daného opatrenia, irelevantné pre určenie 

správneho právneho základu2.  

Ak z preskúmania opatrenia vyplýva, že opatrenie má dvojaký účel alebo obsahuje dve 

zložky, a ak jeden účel alebo jednu zložku možno považovať za hlavnú alebo prevažujúcu, 

kým druhý účel alebo zložka sú len vedľajšie, musí sa toto opatrenie zakladať len na jedinom 

právnom základe, a to na základe, ktorý si vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci účel alebo 

zložka3. Ak má však opatrenie niekoľko súbežných cieľov alebo zložiek, ktoré sú 

neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol niektorý z nich druhotný a nepriamy vo vzťahu 

k ostatným, takéto opatrenie bude musieť vychádzať z rôznych zodpovedajúcich právnych 

základov4, pokiaľ postupy stanovené pre jednotlivé právne základy nie sú nezlučiteľné 

s právom Európskeho parlamentu a nenarúšajú ho5. 

V – Cieľ a obsah navrhnutého opatrenia 

Ako Komisia uvádza v dôvodovej správe, účelom návrhu nariadenia je splniť záväzky Únie 

podľa Marrákešskej zmluvy v súvislosti s výmenou rozmnoženín v prístupných formátoch 

medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy.  

V článku 1, ktorým sa stanovuje predmet úpravy a rozsah pôsobnosti, sa uvádza, že v tomto 

nariadení sa stanovujú pravidlá pre cezhraničnú výmenu rozmnoženín určitých diel a iných 

predmetov ochrany v prístupných formátoch medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré sú 

stranami Marrákešskej zmluvy, bez súhlasu nositeľa práv a v prospech osôb, ktoré sú 

nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.  

Články 3 a 4 navrhovaného nariadenia vychádzajú z článkov 5 a 6 Marrákešskej zmluvy, 

ktorými sa zmluvným stranám ukladajú určité záväzky v súvislosti s cezhraničnou výmenou 

rozmnoženín v prístupných formátoch. Konkrétne v článku 3 sa uvádza, že rozmnoženiny v 

prístupných formátoch vyhotovené v súlade s pravidlami vykonávania Marrákešskej zmluvy 

v ktoromkoľvek členskom štáte možno rozširovať, oznamovať alebo sprístupňovať 

beneficientom usadeným v tretích krajinách, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy. 

V článku 4 sa umožňuje, aby beneficienti v Únii a oprávnené fyzické osoby usadené v Únii 

mohli dovážať z tretej krajiny rozmnoženiny v prístupných formátoch, ktoré boli vyhotovené 

v súlade s pravidlami vykonávania Marrákešskej zmluvy, a nadobúdať k nim prístup 

v prospech osôb s poruchou čítania. 

                                                 
1 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie), Zb. 1987, s. 1439, bod 5; Vec C-411/06, 

Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585. 
2 Vec C-269/97, Komisia/Rada, Zb. 2000, s. I-2257, ods. 44. 
3 Vec C-137/12, Komisia/Rada, EU:C:2013:675, bod 53; vec C-490/10, Parlament/Rada, EU:C:2012:525, bod 

45; vec C-155/07, Parlament/Rada, Zb. 2008, s. I-08103, bod 34. 
4 Vec C-211/01, Komisia/Rada, Zb. 2003, s. I-08913, bod 40; vec C-178/03 Komisia/Európsky parlament 

a Rada, Zb. 2006, s. I-107, body 43 – 56. 
5 Vec C-300/89, Komisia/Rada (Oxid titaničitý), Zb. 1991, s. I-2867, body 17 – 25; vec C-268/94, 

Portugalsko/Rada, Zb. 1996, s. I-6177. 
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VI – Analýza a stanovenie vhodného právneho základu 

Komisia navrhla článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ako vhodný právny základ 

na stanovenie režimov vývozu a dovozu na podporu určitých druhov cezhraničných výmen 

rozmnoženín v prístupných formátoch. V článku 207 ZFEÚ sa stanovuje možnosť, aby 

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijali 

prostredníctvom nariadení opatrenia vymedzujúce rámec pre uskutočňovanie spoločnej 

obchodnej politiky. 

Súdny dvor vo svojom stanovisku zo 14. februára 2017 vyjadril domnienku, že uzavretie 

Marrákešskej zmluvy nepatrí do spoločnej obchodnej politiky vymedzenej v článku 207 

ZFEÚ. 

Podľa Súdneho dvora „hlavným cieľom Marrákešskej zmluvy je zlepšiť situáciu dotknutých 

osôb tým, že za pomoci rôznych nástrojov, medzi ktoré patrí zjednodušený obeh kópií v 

prístupnom formáte sa im uľahčí prístup k uverejneným dielam“1. Súdny dvor konkrétne 

dospel k zisteniu, že články 5, 6 a 9 zmluvy týkajúce sa cezhraničnej výmeny rozmnoženín 

v prístupných formátoch „nemajú za cieľ špecificky podporovať, uľahčovať alebo upravovať 

medzinárodný obchod s kópiami v prístupnom formáte, ale zlepšiť situáciu dotknutých osôb 

tým, že sa im uľahčí prístup k dielam v prístupnom formáte rozmnoženým na území ostatných 

zmluvných strán“2.  

Súdny dvor dospel k záveru, že cezhraničné výmeny stanovené v Marrákešskej zmluve 

nemožno považovať za medzinárodný obchod vykonávaný na komerčné účely. Uzavretie 

Marrákešskej zmluvy nepatrí do spoločnej obchodnej politiky vymedzenej v článku 207 

ZFEÚ3. 

Keďže cieľom navrhovaného nariadenia je plnenie povinností vyplývajúcich z Marrákešskej 

zmluvy, ktoré sa týkajú cezhraničnej výmeny v prístupných formátoch, konkrétne článkov 5, 

6 a 9, a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno vyvodiť, že článok 207 ZFEÚ 

nemožno považovať za platný právny základ navrhovaného nariadenia. 

Súdny dvor v rovnakom stanovisku tvrdí, že režimy vývozu a dovozu stanovené 

Marrákešskou zmluvou sa budú musieť vykonať v rámci oblasti harmonizovanej smernicou 

2001/294, „lebo v konečnom dôsledku je ich predmetom povoliť na území zmluvnej strany 

sprístupňovanie verejnosti či rozmnožovanie kópií v prístupnom formáte, uverejnených na 

území inej zmluvnej strany bez povolenia nositeľov práv“. 

Smernica 2001/29 je založená na článku 114 ZFEÚ a jej cieľom je zabezpečiť harmonizovaný 

právny rámec pre autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti, ak je to 

potrebné na správne fungovanie vnútorného trhu. 

V znení dohodnutom medzi Radou a Parlamentom sa zohľadňuje názor Súdneho dvora, 

v ktorom sa stanovuje, aby sa režimy vývozu a dovozu vykonávali v rámci oblasti 

harmonizovanej smernicou 2001/29: 

                                                 
1 Stanovisko A-3/15, bod 70. 
2 Stanovisko A-3/15, bod 89. 
3 Stanovisko A-3/15, body 91 a 101. 
4 Stanovisko A-3/15, bod 112. 
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Článok 1: „V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá pre cezhraničnú výmenu 

rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch medzi Úniou a 

tretími krajinami, ktoré sú stranami Marrákešskej zmluvy, bez súhlasu nositeľa práv a v 

prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou 

čítania, a to v oblasti harmonizovanej smernicou 2001/29 a smernicou […] s cieľom 

neohroziť harmonizáciu výlučných práv a výnimiek v rámci vnútorného trhu.“  

Odôvodnenie 2: „Cieľom tohto nariadenia je [...] stanoviť podmienky takéhoto vývozu a 

dovozu jednotným spôsobom v rámci oblasti harmonizovanej smernicou 2001/29/ES a 

smernicou [...] s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia uplatňovali konzistentne v rámci 

celého vnútorného trhu a aby neohrozili harmonizáciu výlučných práv a súvisiacich 

výnimiek.“ 

Článok 114 ZFEÚ by teda mohol byť vhodným právnym základom návrhu nariadenia. 

VII – Záver a odporúčanie 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v nadväznosti na stanovisko Súdneho dvora 

zo 14. februára 2017, keďže cieľom návrhu Komisie nie je podporovať, uľahčovať alebo 

upravovať medzinárodný obchod s kópiami v prístupnom formáte, ale zlepšiť situáciu 

dotknutých osôb tým, že sa im uľahčí prístup k dielam v prístupnom formáte, možno dospieť 

k záveru, že navrhované nariadenie nemôže byť založené na článku 207 ZFEÚ, ako sa 

stanovuje v návrhu Komisie.  

Po preskúmaní návrhu predloženého Radou počas medziinštitucionálnych rokovaní, aby 

navrhované zariadenie vychádzalo skôr z článku 114 ZFEÚ, a nie z článku 207 ZFEÚ, 

a vzhľadom na skutočnosť, že predmetom režimov vývozu a dovozu stanovených 

navrhovaným opatrením je v konečnom dôsledku povoliť na území zmluvnej strany 

sprístupňovanie verejnosti či rozmnožovanie kópií v prístupnom formáte, uverejnených na 

území inej zmluvnej strany bez povolenia nositeľov práv, pričom tieto režimy sa budú musieť 

vykonať v rámci oblasti harmonizovanej smernicou 2001/29, ktorá je založená na článku 114 

ZFEÚ, možno dospieť k záveru, že je lepšie, aby bol základom navrhovaného nariadenia 

článok 114. 

Výbor pre právne veci by teda mal odporučiť, aby bol článok 114 ZFEÚ vhodným právnym 

základom navrhovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene 

rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním 

súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo 

postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami. 
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Výbor pre právne veci preto na schôdzi 30. mája 2017 jednomyseľne rozhodol1, že správny 

právny základ navrhovaného nariadenia je článok 114 ZFEÚ.  

S úctou 

 

 

 

Pavel Svoboda  

(Týka sa všetkých jazykov.) 

                                                 
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (The Chair), Jean-Marie Cavada (Vice-Chair), Mady 

Delvaux (Vice-Chair), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kostas 

Chrysogonos, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, 

Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Tadeusz 

Zwiefka. 


