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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu je zlepšenie sociálneho postavenia výkonných umelcov a najmä štúdiových 
hudobníkov a zohľadniť pri tom, že výkonní umelci v čoraz väčšej miere prežívajú súčasné 
50-ročné obdobie ochrany svojich výkonov.

Veľkovýroba zvukových záznamov je v podstate jav, ktorý sa začal v päťdesiatych rokoch 20.
storočia. V prípade, že sa nič nepodnikne, čoraz väčšie množstvo vystúpení zaznamenaných
a vydaných v rokoch 1957 až 1967 v priebehu najbližších 10 rokov stratí ochranu. Približne 
7000 výkonných umelcov v ktoromkoľvek z veľkých členských štátov a zodpovedajúci nižší 
počet v menších členských štátoch stratí všetky svoje príjmy, ktoré pochádzajú zo zmluvných 
autorských honorárov a zákonných nárokov na odmenu z vysielania a za verejné predvedenie 
ich výkonov v baroch a na diskotékach, len čo ich výkon zaznamenaný na zvukovom 
zázname už nebude chránený.

Ovplyvní to prominentných výkonných umelcov (tých, ktorí dostávajú zmluvné honoráre), ale 
hlavne tisíce anonymných štúdiových hudobníkov (tých, ktorí nedostávajú honoráre
a spoliehajú sa výhradne na zákonné nároky na odmenu), ktorí sa podieľali na záznamoch 
koncom päťdesiatych rokov a v šesťdesiatych rokoch a postúpili svoje výhradné práva 
výrobcovi zvukových záznamov za paušálny honorár („buy out“ – „odkúpenie“). Ich platby 
vo forme „jednorazovej spravodlivej odmeny“ za vysielanie a predvedenie na verejnosti, 
ktoré sa nikdy neprevádzajú na výrobcu zvukových záznamov, by zanikli.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko veľmi podporuje návrh Komisie, ktorý 
poskytuje rozšírené výhody pre výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, a to 
najmä tie doložky, ktoré sa vzťahujú na 20 % poplatok a doložku „použi, alebo sa vzdaj“, 
ktoré obe zaisťujú, že výkonní umelci a hlavne štúdioví hudobníci budú mať významný 
prospech z predĺženia obdobia ochrany a že ich práva sú riadne chránené.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko je presvedčený, že limit vo výške 2 miliónov 
EUR pre výrobcov nie je potrebný, nakoľko môže spôsobiť, že niektorí umelci nezískajú 
príjem, ktorý potrebujú, a preto odporúča, aby bol tento limit odstránený. Podobne by mali 
byť odstránené návrhy na odňatie práv výkonným umelcom, nakoľko by to mohlo viesť
k tomu, že by umelci a výkonní umelci boli finančne znevýhodnení.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko silne podporuje použitie čistého príjmu ako 
kritéria pre 20 % poplatok, čo zabezpečí, že výrobcovia si budú môcť odpočítať primerané 
náklady priamo súvisiace s administratívou predĺženia lehoty ochrany zvukových záznamov.
Je potrebné zabezpečiť, aby bolo možné odpočítať len priamo súvisiace náklady tak, aby bolo 
zaručené spravodlivé a zodpovedajúce odmeňovanie výkonných umelcov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Nové technológie ponúkajú možnosť 
digitálneho šírenia zvukových záznamov 
prostredníctvom legálnych online služieb. 
Do tohto rámca sú zahrnuté aj zvukové 
záznamy z predošlých rokov, čím sa 
vytvára možnosť predávať menej 
populárne zvukové záznamy, ktoré budú 
tvoriť príjem pre starších a menej 
populárnych umelcov.    

Odôvodnenie

Predĺžením lehoty ochrany súvisiacich práv budú mať nahrávacie spoločnosti väčšiu 
motiváciu digitalizovať svoje katalógy záznamov. Distribúciou prostredníctvom služieb online 
sa tak pre mnohé nahrávky vytvoria nové vyhliadky, čím sa vytvoria nové zdroje príjmov pre 
umelcov. Okrem toho digitalizácia starších zvukových záznamov poskytne príjem starším
a menej populárnym umelcom, ktorý budú čerpať zisk z takzvaného špecializovaného predaja 
(long-tail sales).  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Európsky parlament žiada Komisiu, 
aby začala postup hodnotenia vplyvu 
podobný postupu vykonanému v hudobnej 
oblasti s cieľom posúdiť, či je potrebné 
predĺžiť lehotu ochrany, ktorá sa
v súčasnosti uplatňuje v audiovizuálnej 
oblasti (umelci, výkonní umelci, 
výrobcovia zvukových záznamov
a vysielatelia).
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Odôvodnenie

V zásade by tvorivý príspevok všetkých výkonných umelcov mal byť uznaný a zohľadnený
v smernici. Keďže však Európska komisia neuskutočnila hodnotenie vplyvu dôsledkov 
možného predĺženia lehoty ochrany výkonných umelcov v iných odvetviach, takéto predĺženie 
nie je v tejto fáze rozumné. Týmto odsekom sa preto Komisia poveruje vykonaním hodnotenia 
vplyvu na audiovizuálnu oblasť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by nemalo klásť neprimerané 
administratívne bremeno na malých
a stredných výrobcov zvukových 
záznamov. Preto majú členské štáty 
možnosť oslobodiť od tohto opatrenia 
tých výrobcov zvukových záznamov, ktorí 
sú z dôvodu ročného príjmu dosiahnutého 
komerčným využívaním zvukových 
záznamov považovaní za malých
a stredných výrobcov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže sprievodné prechodné opatrenie (spomínaný 20 % poplatok) bude stanovené na 
základe čistých príjmov, nevzniknú pre MSP neprimerané náklady. S cieľom zabezpečiť, aby
z týchto finančných prostriedkov mali prospech všetci výkonní umelci, je preto správne 
zahrnúť ich do pôsobnosti tohto opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Tieto finančné prostriedky by mali byť 
vyhradené výlučne v prospech výkonných 
umelcov, ktorých výkony sú zaznamenané 
na zvukovom zázname a ktorí previedli 
svoje práva na výrobcu zvukových 
záznamov za jednorazovú platbu. Finančné 
prostriedky vyhradené takýmto spôsobom 
by sa mali individuálne rozdeľovať medzi 

(13) Tieto finančné prostriedky by mali byť 
vyhradené výlučne v prospech výkonných 
umelcov, ktorých výkony sú zaznamenané 
na zvukovom zázname a ktorí previedli 
svoje práva na výrobcu zvukových 
záznamov za jednorazovú platbu. Finančné 
prostriedky vyhradené takýmto spôsobom 
by sa mali individuálne rozdeľovať medzi 
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iných ako prominentných výkonných 
umelcov, a to najmenej raz do roka. 
Členské štáty môžu vyžadovať, aby boli 
distribúciou týchto finančných 
prostriedkov poverené organizácie 
kolektívnej správy práv zastupujúce 
výkonných umelcov. V prípade, že 
distribúciou týchto finančných 
prostriedkov by boli poverené organizácie 
kolektívnej správy práv, môžu sa 
uplatňovať vnútroštátne pravidlá
o nerozdeliteľných príjmoch. 

iných ako prominentných výkonných 
umelcov, a to najmenej raz do roka. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli 
distribúciou týchto finančných 
prostriedkov poverené organizácie 
kolektívnej správy práv zastupujúce 
výkonných umelcov. Môžu sa uplatňovať 
vnútroštátne pravidlá o nerozdeliteľných 
príjmoch. Podľa zásad stanovených vo 
Všeobecnej deklarácii Unesco o kultúrnej 
rozmanitosti musia mať organizácie 
kolektívnej správy zásadnú úlohu pri 
ochrane kultúrnej rozmanitosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Druhé sprievodné prechodné opatrenie 
by malo spočívať v tom, že práva na 
zaznamenanie výkonu sa vrátia 
výkonnému umelcovi v prípade, že 
výrobca zvukových záznamov upustí od 
uvedenia do predaja dostatočného
množstva kópií zvukového záznamu, ktorý 
by sa bez predĺženia lehoty stal verejným 
vlastníctvom, alebo upustí od 
sprístupnenia takého záznamu verejnosti.
V dôsledku toho by práva výrobcu 
zvukových záznamov na zvukový záznam 
skončili, aby sa predišlo situácii, v ktorej 
by tieto práva existovali súčasne
s právami výkonného umelca na 
zaznamenanie výkonu, zatiaľ čo práva 
naostatok uvedeného by sa už na výrobcu 
zvukových záznamov nepreviedli alebo 
nepostúpili.

(15) Druhé sprievodné prechodné opatrenie 
by malo spočívať v tom, že v prípade, že 
výrobca zvukových záznamov už 
neuvádza do predaja dostatočné množstvo 
kópií aspoň jednej verzie zvukového 
záznamu, ktorý by sa bez predĺženia lehoty 
stal verejným vlastníctvom, alebo už 
nesprístupňuje aspoň jednu verziu takého 
záznamu verejnosti, môže ho výkonný 
umelec požiadať, aby tak spravil, a 
v prípade, že výrobca túto požiadavku
v primeranom čase nesplní, môže výkonný 
umelec ukončiť postúpenie práv na 
zaznamenanie daného výkonu.

Odôvodnenie

Je správe, že výrobcovia zvukových záznamov musia sprístupniť verejnosti jednu verziu 
daného zvukového záznamu v dostatočnom množstve.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Týmto sprievodným opatrením by sa 
malo takisto zabezpečiť, aby zvukový 
záznam už nebol chránený, keď sa
v určitom období nasledujúcom po lehote 
ochrany nesprístupnil verejnosti, pretože 
držitelia práv toto právo nevyužijú alebo 
nie je možné lokalizovať alebo 
identifikovať výrobcu zvukového záznamu 
alebo výkonného umelca. V prípade, že
výkonný umelec po opätovnom získaní 
autorského práva mal k dispozícii 
primeraný čas na to, aby sprístupnil 
verejnosti zvukový záznam, ktorý by bez 
predĺženia lehoty už nebol chránený
a zvukový záznam sa nesprístupní 
verejnosti, práva na zvukový záznam
a práva na zaznamenanie výkonu by mali 
zaniknúť.

(16) Týmto sprievodným opatrením by sa 
malo takisto zabezpečiť, aby zvukový 
záznam už nebol chránený, keď sa
v určitom období nasledujúcom po lehote 
ochrany nesprístupnil verejnosti, pretože 
držitelia práv toto právo nevyužijú alebo 
nie je možné lokalizovať alebo 
identifikovať výrobcu zvukového záznamu 
alebo výkonného umelca.

Odôvodnenie

Doložka „použi, alebo sa vzdaj“ je zameraná na ochranu práv výkonných umelcov
a zabezpečuje, že výrobcovia zvukových záznamov nemôžu tieto ich práva nespravodlivo 
obmedziť. Odôvodnenie 15 tento cieľ dosahuje a ďalšie opatrenia v odôvodnení 16 
neprinášajú výkonným umelcom žiadny ďalší prospech a v mnohých prípadoch povedú
k tomu, že umelci prerobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (17a) Súčasťou sprievodných 
prechodných opatrení je povinné 
kolektívne presadzovanie práv výkonných 
umelcov a výrobcov zvukových záznamov 
týkajúcich sa služieb na požiadanie 
poskytované vysielateľmi, ktorí vysielajú 
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ich rozhlasovú alebo televíznu produkciu, 
ktorej neoddeliteľnou súčasťou je hudba
z oprávnene uverejnených zvukových 
záznamov. Tento systém správy 
kolektívnych autorských práv dopĺňa 
režim odmeňovania za vysielanie 
oprávnene uverejnených zvukových 
záznamov podľa článku 8 ods. 2 smernice 
2006/115/ES o nájomnom a výpožičnom 
práve a zaručuje, že počas celého trvania 
lehoty ochrany oprávnene uverejnených 
zvukových záznamov príslušní výkonní 
umelci a výrobcovia zvukových záznamov 
dostanú spravodlivý podiel odmeny za 
využitie vysielacieho materiálu 
prostredníctvom služieb na požiadanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (19a) Členské štáty by mali zabezpečiť, že 
návrh na predĺženie lehoty ochrany 
autorských práv výkonných umelcov 
sprevádzajú legislatívne ustanovenia, 
ktoré poskytujú výkonným umelcom 
ochranu v podobe spravodlivých 
zmluvných podmienok týkajúcich sa 
prevodu alebo postúpenia.

Odôvodnenie

Harmonizácia podmienok zmlúv o prevode alebo postúpení nie je na úrovni EÚ potrebná; 
členské štáty by však mali uprieť pozornosť na skutočnosť, že štúdioví výkonní umelci 
zvyčajne nemajú pri rokovaní v skutočnosti žiadnu moc, preto sú obvykle podmienky takýchto 
zmlúv jednostranné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť, že výrobca 
zvukových záznamov, ktorého celkový 
ročný príjem počas roka, ktorý 
predchádza roku, za ktorý sa uvedená 
odmena vypláca, neprekročí minimálnu 
hranicu 2 milióny eur, nebude povinný 
vyhradiť aspoň 20 percent týchto príjmov, 
ktoré získal počas roka, ktorý predchádza 
roku, za ktorý sa uvedená odmena 
vypláca, z reprodukcie, distribúcie
a šírenia týchto zvukových záznamov,
v súvislosti s ktorými na základe článku 3 
ods. 1 a 2 v znení, aké mali pred zmenou
a doplnením prostredníctvom smernice [// 
uveďte číslo tejto meniacej a doplňujúcej 
smernice]/ES, by výkonný umelec
a výrobca zvukových záznamov k 31.
decembru uvedeného roka už neboli 
chránení.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže sprievodné prechodné opatrenie (spomínaný 20 % poplatok) bude stanovené na 
základe čistých príjmov, nevzniknú pre MSP neprimerané náklady. S cieľom zabezpečiť, aby
z týchto finančných prostriedkov mali prospech všetci výkonní umelci, je preto správne 
zahrnúť ich do pôsobnosti tohto opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty môžu stanoviť, či a 
v akom rozsahu poveria organizácie 
kolektívnej správy práv správou práva na 
získavanie každoročnej dodatočnej odmeny 
uvedenej v odseku 3.

5. Členské štáty zabezpečia, že právo na 
získavanie každoročnej dodatočnej odmeny 
uvedenej v odseku 3 spravuje organizácia 
kolektívnej správy práv.

Odôvodnenie

Je rozhodujúce, aby organizácie kolektívnej správy práv rozdeľovali odmenu vybranú v mene 
výkonných umelcov čo najpresnejšie a individuálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5a. Organizácie kolektívnej správy práv 
rozdeľujú tieto odmeny individuálne a so 
zreteľom na využitie výkonov každého 
výkonného umelca.

Odôvodnenie

Je rozhodujúce, aby organizácie kolektívnej správy práv rozdeľovali odmenu vybranú v mene 
výkonných umelcov čo najpresnejšie a individuálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5b. Pokiaľ ide o správu práv súvisiacich 
so službami na požiadanie vysielateľmi, 
ktorí vysielajú ich rozhlasovú alebo 
televíznu produkciu, ktorej súčasťou je 
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hudba z oprávnene uverejnených 
zvukových záznamov, členské štáty 
zabezpečujú, že práva výkonných umelcov
a výrobcov zvukových záznamov na 
udelenie alebo odmietnutie povolenia na 
takéto použitie sa môžu presadzovať iba 
prostredníctvom organizácie kolektívnej 
správy práv, ktorá bola založená na účely 
výberu a rozdeľovania odmeny za 
vysielanie takýchto zvukových záznamov.

Odôvodnenie

Predĺženie lehoty na ochranu autorských práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových 
záznamov sťažuje rozhlasovým a televíznym vysielateľom administratívne povinnosti, ktoré 
súvisia s uplatňovaním práv súvisiacich s používaním na požiadanie ich produkcie, najmä ich 
archívov. S cieľom dosiahnuť efektívnu správu autorských práv, ku ktorej nabáda 
odôvodnenie 26 smernice o autorských právach z roku 2001, ako aj zabezpečiť, aby všetci 
držitelia práv dostávali spravodlivú časť aj z vysielanej produkcie používanej na požiadanie, 
je preto vhodné doplniť tento režim odmeňovania povinným systémom kolektívnych licencií na 
tento účel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V prípade, že po momente, v ktorom by 
na základe článku 3 ods. 1 a 2 v znení, aké 
mali pred zmenou a doplnením 
prostredníctvom smernice [// uveďte číslo 
tejto meniacej a doplňujúcej smernice] 
výkonný umelec už nebol chránený
v súvislosti so zaznamenaním výkonu
a výrobca zvukových záznamov by už 
nebol chránený v súvislosti so zvukovým 
záznamom, výrobca zvukových záznamov 
prestane ponúkať na predaj rozmnoženiny 
zvukového záznamu na predaj
v dostatočnom množstve alebo ho 
sprístupňovať verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup

6. V prípade, že po momente, v ktorom by 
na základe článku 3 ods. 1 a 2 v znení, aké 
mali pred zmenou a doplnením 
prostredníctvom smernice [// uveďte číslo 
tejto meniacej a doplňujúcej smernice] 
výkonný umelec už nebol chránený
v súvislosti so zaznamenaním výkonu
a výrobca zvukových záznamov by už 
nebol chránený v súvislosti so zvukovým 
záznamom, výrobca zvukových záznamov 
už neponúka na predaj rozmnoženiny 
aspoň jednej verzie zvukového záznamu
v dostatočnom množstve alebo ho 
sprístupňovať verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup
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k nim z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, výkonný umelec môže 
zmluvu o prevode alebo postúpení ukončiť.
V prípade, že zvukový záznam obsahuje 
záznam výkonov viacerých výkonných 
umelcov, zmluvy o prevode alebo 
postúpení môžu ukončiť len spoločne. Ak 
sa zmluva o prevode alebo postúpení 
ukončí v súlade s vetami 1 alebo 2, práva 
výrobcu zvukových záznamov na zvukový 
záznam uplynú.

k nej z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, výkonný umelec môže
požiadať výrobcu, aby tak spravil, a ak 
túto žiadosť v primeranom čase nesplní, 
môže výkonný umelec postúpenie práv na 
uvedený zvukový záznam ukončiť.

Odôvodnenie

Je správe, že výrobcovia zvukových záznamov musia sprístupniť verejnosti jednu verziu 
daného zvukového záznamu v dostatočnom množstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade, že jeden rok po momente,
v ktorom by na základe článku 3 ods. 1 a 2
v znení, aké mali pred zmenou
a doplnením prostredníctvom smernice [// 
uveďte číslo tejto meniacej a doplňujúcej 
smernice]/ES výkonný umelec už nebol 
chránený v súvislosti so zaznamenaním 
výkonu a výrobca zvukových záznamov by 
už nebol chránený v súvislosti so 
zvukovým záznamom, zvukový záznam sa 
nesprístupní verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať 
prístup k nim z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, práva výrobcu 
zvukových záznamov na zvukový záznam
a práva výkonných umelcov v súvislosti so 
zaznamenaním ich výkonu uplynú.“

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Doložka „použi, alebo sa vzdaj“ je zameraná na ochranu práv výkonných umelcov
a zabezpečuje, že výrobcovia zvukových záznamov nemôžu tieto ich práva nespravodlivo 
obmedziť. Článok 10 odsek 1 pododsek 1 toto dosahuje a ďalšie opatrenia v pododseku 2 
neprinášajú výkonným umelcom žiadny ďalší prospech a v mnohých prípadoch povedú
k tomu, že umelci prerobia.
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