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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Eva Lichtenberger

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod na rozšírenie lehoty ochrany autorského práva za podmienok, aké navrhuje 
Komisia, pretože by to nijakým spôsobom nezlepšilo postavenie výkonných umelcov v 
sociálnej a umeleckej oblasti. Toto predĺženie by skôr viedlo k zvýšeniu zisku výrobcov 
zvukových záznamov. Navrhovaná smernica je jedným z najhorších príkladov presadzovania 
osobitných záujmov a vážnym spôsobom poškodí európske inovačné a tvorivé úsilie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Katalin Lévai

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Podľa smernice 2006/116/ES z 12. 
decembra 2006 o lehote ochrany 
autorského práva a niektorých súvisiacich 
práv trvá lehota ochrany v prípade 
výkonných umelcov a výrobcov 
zvukových záznamov 50 rokov. 

(1) Podľa smernice 2006/116/ES z 12. 
decembra 2006 o lehote ochrany 
autorského práva a niektorých súvisiacich 
práv trvá lehota ochrany v prípade 
výkonných umelcov, výrobcov zvukových 
záznamov a výrobcov filmov 50 rokov.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ musí naďalej poskytovať výrobcom zvukových záznamov a filmov rovnakú lehotu ochrany 
práv, ktoré s nimi súvisia.  Neexistuje politický, kultúrny alebo hospodársky dôvod, aby EÚ 
chránila zvukové záznamy dlhšie, ako filmy. Nie je odôvodnené, aby boli v EÚ filmy chránené 
iba 50 rokov a zvukové záznamy 95 rokov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Katalin Lévai

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) V prípade výrobcov filmov sa toto 
obdobie začína prvým záznamom filmu 
alebo od dátumu jeho prvého uverejnenia 
alebo uvedenia na verejnosti počas 
obdobia 50 rokov po zázname.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ musí naďalej poskytovať výrobcom zvukových záznamov a filmov rovnakú lehotu ochrany 
práv, ktoré s nimi súvisia.  Neexistuje politický, kultúrny alebo hospodársky dôvod, aby EÚ 
chránila zvukové záznamy dlhšie, ako filmy. Nie je odôvodnené, aby boli v EÚ filmy chránené 
iba 50 rokov a zvukové záznamy 95 rokov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Bert Doorn

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Výkonní umelci vo všeobecnosti 
začínajú kariéru v mladosti a súčasná 
lehota ochrany 50 rokov so zreteľom na 
výkony zaznamenané na zvukových 
záznamoch a v prípade zvukových 
záznamov často nechráni ich výkony počas 
celej dĺžky ich života. Preto výkonní 
umelci na sklonku života čelia rozdielu v 
príjmoch. Často tiež nie sú schopní 
spoliehať sa na svoje práva s cieľom 
zabrániť nevhodnému použitiu svojich 
výkonov, ku ktorému dôjde počas ich 

(5) Výkonní umelci vo všeobecnosti 
začínajú kariéru v mladosti a súčasná 
lehota ochrany 50 rokov so zreteľom na 
výkony zaznamenané na zvukových 
záznamoch a v prípade zvukových 
záznamov často nechráni ich výkony počas 
celej dĺžky ich života. Preto výkonní 
umelci na sklonku života čelia rozdielu v 
príjmoch. Často tiež nie sú schopní 
spoliehať sa na svoje práva s cieľom 
zabrániť nevhodnému použitiu svojich 
výkonov, ku ktorému dôjde počas ich 
života, alebo také použitie obmedziť. V 
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života, alebo také použitie obmedziť. tejto smernici sa preto ustanovuje režim, 
podľa ktorého sa ochrana diel končí buď 
50 rokov po zaznamenaní či uvedení na 
verejnosti alebo po smrti výkonného 
umelca, pričom sa uplatňuje tá lehota, 
ktorá je dlhšia.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 3 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Jacques Toubon

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Výkonní umelci vo všeobecnosti 
začínajú kariéru v mladosti a súčasná 
lehota ochrany 50 rokov so zreteľom na 
výkony zaznamenané na zvukových 
záznamoch a v prípade zvukových 
záznamov často nechráni ich výkony počas 
celej dĺžky ich života. Preto výkonní 
umelci na sklonku života čelia rozdielu v 
príjmoch. Často tiež nie sú schopní 
spoliehať sa na svoje práva s cieľom 
zabrániť nevhodnému použitiu svojich 
výkonov, ku ktorému dôjde počas ich 
života, alebo také použitie obmedziť.

(5) Výkonní umelci vo všeobecnosti 
začínajú kariéru v mladosti a súčasná
lehota ochrany 50 rokov so zreteľom na 
záznam výkonov často nechráni ich výkony 
počas celej dĺžky ich života. Preto výkonní 
umelci na sklonku života čelia rozdielu v 
príjmoch. Často tiež nie sú schopní 
spoliehať sa na svoje práva s cieľom 
zabrániť nevhodnému použitiu svojich 
výkonov, ku ktorému dôjde počas ich 
života, alebo také použitie obmedziť.

Or. en

Odôvodnenie

Tvorivý príspevok všetkých výkonných umelcov by mal byť uznaný a zohľadnený v úprave 
smernice. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa mal rozšíriť rozsah návrhu takým 
spôsobom, aby mohli mať aj audiovizuálni výkonní umelci úžitok z predĺženej lehoty ochrany; 
preto sa navrhuje, aby sa vypustilo rozlíšenie medzi záznamom výkonu na zvukovom zázname 
a výkonom zaznamenaným iným spôsobom. (Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k 
článku 3 ods. 1 smernice 2006/116/ES.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Renate Weber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Výkonní umelci vo všeobecnosti 
začínajú kariéru v mladosti a súčasná 
lehota ochrany 50 rokov so zreteľom na 
výkony zaznamenané na zvukových 
záznamoch a v prípade zvukových 
záznamov často nechráni ich výkony počas 
celej dĺžky ich života. Preto výkonní 
umelci na sklonku života čelia rozdielu v 
príjmoch. Často tiež nie sú schopní 
spoliehať sa na svoje práva s cieľom 
zabrániť nevhodnému použitiu svojich 
výkonov, ku ktorému dôjde počas ich 
života, alebo také použitie obmedziť.

(5) Výkonní umelci vo všeobecnosti 
začínajú kariéru v mladosti a súčasná 
lehota ochrany 50 rokov so zreteľom na 
záznam výkonov často nechráni ich výkony 
počas celej dĺžky ich života. Preto výkonní 
umelci na sklonku života čelia rozdielu v 
príjmoch. Často tiež nie sú schopní 
spoliehať sa na svoje práva s cieľom 
zabrániť nevhodnému použitiu svojich 
výkonov, ku ktorému dôjde počas ich 
života, alebo také použitie obmedziť.

Or. en

Odôvodnenie

Tvorivý príspevok všetkých výkonných umelcov by mal byť uznaný a zohľadnený v úprave 
smernice. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa mal rozšíriť rozsah návrhu takým 
spôsobom, aby mohli mať aj audiovizuálni výkonní umelci úžitok z predĺženej lehoty ochrany; 
preto sa navrhuje, aby sa vypustilo rozlíšenie medzi záznamom výkonu na zvukovom zázname 
a výkonom zaznamenaným iným spôsobom. (Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k 
článku 3 ods. 1 smernice 2006/116/ES.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Jacques Toubon

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Žiada Komisiu, aby začala postup 
hodnotenia vplyvov situácie v európskom 
audiovizuálnom odvetví tak, ako to 
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Komisia urobila v prípade hudobného 
odvetvia, aby sa zvážila prípadná potreba 
predĺženia lehoty ochrany autorského 
práva pre výrobcov a vysielateľov z 
audiovizuálneho odvetvia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Eva Lichtenberger

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Komisia by mala začať postup 
hodnotenia vplyvov s cieľom zvážiť, či je 
potrebné predĺžiť lehotu ochrany, ktorá sa 
v súčasnosti uplatňuje v audiovizuálnom 
odvetví (výkonní umelci, výrobcovia a 
vysielatelia).

Or. en

Odôvodnenie

Komisia pred predložením tohto návrhu neuskutočnila spoľahlivé vyhodnotenie vplyvov a 
okrem iného ani neuviedla, kto zaplatí zisky, ktoré sa budú musieť uhradiť hudobnému 
priemyslu v dôsledku predĺženie lehoty ochrany autorských práv.

Malo by sa preto naplánovať nové hodnotenie vplyvov, aby sa prehodnotila skutočná potreba 
predĺženia lehoty ochrany v audiovizuálnom odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Ignasi Guardans Cambó

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Žiada Komisiu, aby začala postup 
hodnotenia vplyvov situácie v európskom 
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audiovizuálnom odvetví tak, ako to 
Komisia urobila v prípade hudobného 
odvetvia, aby sa zvážila prípadná potreba 
predĺženia lehoty ochrany autorského 
práva v audiovizuálnom odvetví (výkonní 
umelci, výrobcovia a vysielatelia).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Bert Doorn

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Lehota ochrany pre záznamy výkonov 
a pre zvukové záznamy by sa preto mala 
predĺžiť na 95 rokov po uverejnení 
zvukového záznamu a výkonu na ňom 
zaznamenaného. V prípade, že sa zvukový 
záznam alebo výkon zaznamenaný na 
zvukovom zázname neuverejní počas 
obdobia prvých 50 rokov, potom by lehota 
ochrany mala plynúť počas 95 rokov od 
prvého verejného predvedenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Jednoduché predĺženie lehoty ochrany by bolo prospešné najmä pre výrobné spoločnosti a 
známych umelcov. Navyše, vplyvy v oblasti nákladov pre spotrebiteľov, ako aj vysielateľov, sa 
dôsledne preskúmali pred predložením návrhu tohto predĺženia a v dôsledku tohto návrhu sa 
budú pravdepodobne stupňovať. Cieľom navrhovaného pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu je vytvoriť rovnováhu medzi záujmami držiteľov práv a používateľmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Lehota ochrany pre záznamy výkonov 
a pre zvukové záznamy by sa preto mala 
predĺžiť na 95 rokov po uverejnení 
zvukového záznamu a výkonu na ňom 
zaznamenaného. V prípade, že sa zvukový 
záznam alebo výkon zaznamenaný na 
zvukovom zázname neuverejní počas 
obdobia prvých 50 rokov, potom by lehota 
ochrany mala plynúť počas 95 rokov od 
prvého verejného predvedenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Predĺženie lehoty ochrany autorských práv by bolo prospešné najmä pre výrobné spoločnosti 
a známych umelcov. Príjmy umelcov závisia v prvom rade od zmluvy, nie od autorského 
práva. V skutočnosti sa výkonní umelci na základe tohto návrhu budú musieť vzájomne deliť o 
nemenné sumy vyzbieraných licenčných poplatkov s oveľa väčším počtom držiteľov práv. 
Navyše, vplyvy v oblasti nákladov pre spotrebiteľov, ako aj vysielateľov, sa dôsledne 
preskúmali pred predložením návrhu tohto predĺženia a v dôsledku tohto návrhu sa budú 
pravdepodobne stupňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Eva Lichtenberger

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Lehota ochrany pre záznamy výkonov 
a pre zvukové záznamy by sa preto mala 
predĺžiť na 95 rokov po uverejnení 
zvukového záznamu a výkonu na ňom 
zaznamenaného. V prípade, že sa zvukový 
záznam alebo výkon zaznamenaný na 
zvukovom zázname neuverejní počas 

(7) Lehota ochrany pre záznamy výkonov 
by sa preto mala predĺžiť. Pokiaľ je 
výkonný umelec po uplynutí existujúcej 
lehoty ochrany podľa smernice 
2006/116/ES stále nažive, práva na šírenie 
diela zostávajú zachované do konca života 
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obdobia prvých 50 rokov, potom by lehota 
ochrany mala plynúť počas 95 rokov od 
prvého verejného predvedenia.

výkonného umelca.

Or. en

Odôvodnenie

Predĺženie sa uplatňuje iba na výkonných umelcov a iba do ich smrti. Návrh je odzrkadlením 
súčasného gréckeho právneho predpisu, ktorý sa neharmonizoval. Komisia naznačila, že 
upustila od vykonávacieho konania proti Grécku, pretože uprednostňuje grécke ustanovenie 
pred súčasným harmonizovaným právnym predpisom. Nie je dôvod predĺžiť obdobie pre 
výrobcov zvukových záznamom, pevne stanovené obdobie 50 rokov je viac než dostatočné na 
to, aby sa získali späť všetky investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Jacques Toubon

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Lehota ochrany pre záznamy výkonov a 
pre zvukové záznamy by sa preto mala 
predĺžiť na 95 rokov po uverejnení 
zvukového záznamu a výkonu na ňom 
zaznamenaného. V prípade, že sa zvukový 
záznam alebo výkon zaznamenaný na 
zvukovom zázname neuverejní počas 
obdobia prvých 50 rokov, potom by lehota 
ochrany mala plynúť počas 95 rokov od 
prvého verejného predvedenia.

(7) Lehota ochrany pre záznamy výkonov a 
pre zvukové záznamy by sa preto mala 
predĺžiť na 95 rokov od príslušného 
okamihu, od ktorého sa lehota počíta.

Or. en

Odôvodnenie

Tvorivý príspevok všetkých výkonných umelcov by mal byť uznaný a zohľadnený v úprave 
smernice. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa mal rozšíriť rozsah návrhu takým
spôsobom, aby mohli mať aj audiovizuálni výkonní umelci úžitok z predĺženej lehoty ochrany; 
preto sa navrhuje, aby sa vypustilo rozlíšenie medzi záznamom výkonu na zvukovom zázname 
a výkonom zaznamenaným iným spôsobom. (Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k 
článku 3 ods. 1 smernice 2006/116/ES.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Lehota ochrany pre záznamy výkonov 
a pre zvukové záznamy by sa preto mala
predĺžiť na 95 rokov po uverejnení 
zvukového záznamu a výkonu na ňom 
zaznamenaného. V prípade, že sa zvukový 
záznam alebo výkon zaznamenaný na 
zvukovom zázname neuverejní počas 
obdobia prvých 50 rokov, potom by lehota 
ochrany mala plynúť počas 95 rokov od 
prvého verejného predvedenia.

(7) Lehotu ochrany pre záznamy výkonov 
by v prípade neprimeranej odmeny malo 
byť možné predĺžiť na 95 rokov. Žiadosti o 
toto predĺženie by mali byť výsadou 
výkonných umelcov alebo ich dedičov a 
predkladajú sa OHIM. Jednoduché 
pravidlá by mali umožňovať identifikovať 
tie situácie, v ktorých by sa v zásade malo 
udeliť predĺženie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je návrh registračného systému pre predĺženia, ktorý vyplýva z nedostatočného 
odmeňovania, aby sa v čo možno najväčšej miere obmedzil počet predĺžení a aby sa 
zabezpečilo, že skutočne zodpovedajú potrebám a že sú užitočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Renate Weber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Lehota ochrany pre záznamy výkonov a 
pre zvukové záznamy by sa preto mala 
predĺžiť na 95 rokov po uverejnení 
zvukového záznamu a výkonu na ňom 
zaznamenaného. V prípade, že sa zvukový 
záznam alebo výkon zaznamenaný na 
zvukovom zázname neuverejní počas 
obdobia prvých 50 rokov, potom by lehota 
ochrany mala plynúť počas 95 rokov od 

(7) Lehota ochrany pre záznamy výkonov a 
pre zvukové záznamy by sa preto mala 
predĺžiť na 95 rokov po uverejnení 
zvukového záznamu a výkonu na ňom 
zaznamenaného. V prípade, že sa 
nahrávka alebo výkon, ktorý je na nej
zaznamenaný, neuverejní počas obdobia 
prvých 50 rokov, potom by lehota ochrany 
mala plynúť počas 95 rokov od prvého 
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prvého verejného predvedenia. verejného predvedenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tvorivý príspevok všetkých výkonných umelcov by mal byť uznaný a zohľadnený v úprave 
smernice. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa mal rozšíriť rozsah návrhu takým 
spôsobom, aby mohli mať aj audiovizuálni výkonní umelci úžitok z predĺženej lehoty ochrany; 
preto sa navrhuje, aby sa vypustilo rozlíšenie medzi záznamom výkonu na zvukovom zázname 
a výkonom zaznamenaným iným spôsobom. (Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k 
článku 3 ods. 1 smernice 2006/116/ES.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Počas predĺženého obdobia ochrany 
autorských práv by sa mali poskytovať 
licenčné práva. Okrem toho by sa v 
prípade niektorých podujatí, napr. 
verejných predstavení alebo uvedení, pri 
ktorých sa nepredpokladá vyššia účasť 
ako 250 ľudí, mali poskytovať bezplatné 
licenčné práva. V prípade akéhokoľvek 
rozmnožovania na súkromné účely by sa 
nemali uplatňovať žiadne poplatky.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je v súlade tak s návrhom Komisie, ako aj so systémom predĺženia 
registrácie. Predĺženia by mali byť predmetom licenčných práv, aby sa umožnil väčší zisk. V 
týchto prípadoch je potrebné o autorských honorároch rokovať. Navrhujú sa automatické 
bezplatné licencie, aby sa predišlo zákazu usporadúvania „sixties nights“ a podobných 
ľudových podujatí, ktoré sú súkromného charakteru a obmedzeného významu, ako aj zbierok 
na charitatívne účely.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Katalin Lévai

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Právo výrobcov na prvý záznam filmu 
sa tiež predlžuje na 95 rokov po 
uverejnení filmu. Ak filme nebol 
uverejnený počas prvých 50 rokov, lehota 
ochrany plynie počas 95 rokov od prvého 
uvedenia na verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ musí naďalej poskytovať výrobcom zvukových záznamov a filmov rovnakú lehotu ochrany 
práv, ktoré s nimi súvisia. Neexistuje politický, kultúrny alebo hospodársky dôvod, aby EÚ 
chránila zvukové záznamy dlhšie, ako filmy. Lehota ochrany práv výrobcov filmov by sa preto 
tiež mala predĺžiť z 50 na 95 rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Výkonní umelci pri uzatvorení 
zmluvného vzťahu s výrobcom zvukových 
záznamov obvykle prevedú svoje výhradné 
práva na reprodukciu, distribúciu, nájom 
a sprístupnenie záznamov svojich výkonov 
na výrobcu zvukových záznamov. 
Výmenou za to sa výkonným umelcom 
vypláca preddavok na autorský honorár a 
platby poberajú len vtedy, ak sa výrobcovi 
zvukových záznamov vráti späť 
počiatočný preddavok a odpočíta si 
zmluvné zrážky. Výkonní umelci, ktorí 
hrajú ako sprievod a ktorých mená sa 
neuvádzajú medzi spoluúčinkujúcimi 

vypúšťa sa
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(„vedľajší účinkujúci“), obvykle 
prevádzajú svoje výhradné práva za 
jednorazovú platbu (neopakovaná 
odmena). 

Or. en

Odôvodnenie

Znenie sa nepovažuje za potrebné ako súčasť registračného systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Jacques Toubon

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Výkonní umelci pri uzatvorení 
zmluvného vzťahu s výrobcom zvukových 
záznamov obvykle prevedú svoje výhradné 
práva na reprodukciu, distribúciu, nájom a 
sprístupnenie záznamov svojich výkonov 
na výrobcu zvukových záznamov. 
Výmenou za to sa výkonným umelcom 
vypláca preddavok na autorský honorár a 
platby poberajú len vtedy, ak sa výrobcovi 
zvukových záznamov vráti späť počiatočný 
preddavok a odpočíta si zmluvné zrážky. 
Výkonní umelci, ktorí hrajú ako sprievod a 
ktorých mená sa neuvádzajú medzi 
spoluúčinkujúcimi („vedľajší účinkujúci“), 
obvykle prevádzajú svoje výhradné práva 
za jednorazovú platbu (neopakovaná 
odmena).

(8) Výkonní umelci pri uzatvorení 
zmluvného vzťahu s výrobcom zvukových 
záznamov obvykle prevedú svoje výhradné 
práva na reprodukciu, distribúciu, nájom a 
sprístupnenie záznamov svojich výkonov 
na výrobcu zvukových záznamov. 
Výmenou za to sa výkonným umelcom 
vypláca preddavok na autorský honorár a 
platby poberajú len vtedy, ak sa výrobcovi 
zvukových záznamov vráti späť počiatočný 
preddavok a odpočíta si zmluvné zrážky. 
Výkonní umelci, ktorí hrajú ako sprievod a 
ktorých mená sa neuvádzajú medzi 
spoluúčinkujúcimi („vedľajší účinkujúci“), 
ako aj niektorí ďalší výkonní umelci, ktorí 
sa uvádzajú ako spoluúčinkujúci („hlavní 
účinkujúci“) obvykle prevádzajú svoje 
výhradné práva za jednorazovú platbu 
(neopakovaná odmena).

Or. en

Odôvodnenie

Niektorí výkonní umelci, ktorých mená sa uvádzajú medzi hlavnými účinkujúcimi, prevádzajú 
svoje výhradné práva za jednorazovú platbu. Aj títo výkonní umelci by mali mať nárok na 
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dodatočnú odmenu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Na účely právnej istoty by sa malo 
ustanoviť, že ak sa jasne neuvedie inak, 
pretrvávajú účinky zmluvného prevodu 
alebo postúpenia práv na zaznamenanie 
výkonu uzavretého pred dátumom, do 
ktorého majú členské štáty prijať 
opatrenia vykonávajúce smernicu, aj 
počas predĺženej lehoty. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Znenie sa nepovažuje za potrebné ako súčasť registračného systému, keďže tento systém 
umožňuje prehodnotenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Eva Lichtenberger

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Na účely právnej istoty by sa malo 
ustanoviť, že ak sa jasne neuvedie inak, 
pretrvávajú účinky zmluvného prevodu 
alebo postúpenia práv na zaznamenanie 
výkonu uzavretého pred dátumom, do 
ktorého majú členské štáty prijať 
opatrenia vykonávajúce smernicu, aj 
počas predĺženej lehoty.

(9) S cieľom zabezpečiť, aby mali z 
predĺženej lehoty úžitok skôr výkonní 
umelci ako výrobcovia zvukových 
záznamov, by sa malo ustanoviť, že 
existujúce zmluvy, ktorými sa zabezpečuje 
predĺženie lehoty na ochranu autorských 
práv, sú neúčinné, čo sa týka predĺženého 
obdobia od 50 rokov po doživotie. 

Or. en
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Odôvodnenie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Mal by sa zaviesť rad sprievodných 
prechodných opatrení s cieľom 
zabezpečiť, aby výkonní umelci, ktorí 
previedli svoje výhradné práva na 
výrobcov zvukových záznamov pred 
predĺžením lehoty ochrany, skutočne 
využívali výhody tohto predĺženia. Tieto 
opatrenia by sa mali uplatňovať na 
zmluvy medzi výkonnými umelcami a 
výrobcami zvukových záznamov, ktorých 
účinky skutočne pretrvávajú aj počas 
predĺženej lehoty.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Znenie sa nepovažuje za potrebné ako súčasť registračného systému.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by spočívalo v tom, že výrobcovia 
zvukových záznamov sú povinní aspoň 
jedenkrát do roka vyhradiť najmenej 20 
percent z príjmov pochádzajúcich z 
výhradných práv na distribúciu, 
reprodukciu a sprístupnenie zvukových 
záznamov, ktoré by pri neexistencii 
predĺženia lehoty ochrany v dôsledku 
oprávneného uverejnenia alebo 
oprávneného predvedenia boli verejným 
majetkom. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Znenie sa nepovažuje za potrebné ako súčasť registračného systému, hoci s ním nie je 
nezlučiteľné. Avšak z dôvodu malých čiastok, ktorých sa týka, pravdepodobne nemá zmysel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Sajjad Karim

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by spočívalo v tom, že výrobcovia
zvukových záznamov sú povinní aspoň 
jedenkrát do roka vyhradiť najmenej 20 
percent z príjmov pochádzajúcich z 
výhradných práv na distribúciu, 
reprodukciu a sprístupnenie zvukových 
záznamov, ktoré by pri neexistencii 
predĺženia lehoty ochrany v dôsledku 
oprávneného uverejnenia alebo 

(11) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by spočívalo v povinnosti výrobcov
zvukových záznamov aspoň jedenkrát do 
roka vyhradiť najmenej 20 percent z 
príjmov pochádzajúcich z výhradných práv 
na distribúciu, reprodukciu a sprístupnenie 
zvukových záznamov, po odpočítaní 
všetkých administratívnych nákladov 
priamo súvisiacich s predĺžením lehoty 
ochrany týchto zvukových nahrávok, ktoré 
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oprávneného predvedenia boli verejným 
majetkom.

by pri neexistencii predĺženia lehoty 
ochrany v dôsledku oprávneného 
uverejnenia alebo oprávneného 
predvedenia boli verejným majetkom.

Or. en

Odôvodnenie

Je správne, že si výrobcovia zvukových záznamov môžu odpočítať administratívne náklady 
priamo súvisiace s predĺžením lehoty ochrany týchto nahrávok predtým, než sa od nich 
vyžaduje, aby finančné prostriedky previedli umelcom. Tieto náklady môžu zahŕňať napríklad 
platby DPH a primerané náklady súvisiace s platbami autorských honorárov a odmien, ktoré 
plynú z autorských práv, výrobou, distribúciou a marketingom a ďalšie vzniknuté prevádzkové 
náklady, avšak len tie, ktoré priamo súvisia s predĺženou lehotou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by spočívalo v tom, že výrobcovia 
zvukových záznamov sú povinní aspoň 
jedenkrát do roka vyhradiť najmenej 20 
percent z príjmov pochádzajúcich z 
výhradných práv na distribúciu, 
reprodukciu a sprístupnenie zvukových 
záznamov, ktoré by pri neexistencii 
predĺženia lehoty ochrany v dôsledku 
oprávneného uverejnenia alebo 
oprávneného predvedenia boli verejným 
majetkom.

(11) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by spočívalo v tom, že výrobcovia 
zvukových záznamov sú povinní aspoň 
jedenkrát do roka vyhradiť najmenej 20 
percent z čistých príjmov pochádzajúcich z 
výhradných práv na distribúciu, 
reprodukciu a sprístupnenie zvukových 
záznamov, ktoré by pri neexistencii 
predĺženia lehoty ochrany v dôsledku 
oprávneného uverejnenia alebo 
oprávneného predvedenia boli verejným 
majetkom.

Or. de

Odôvodnenie

Je správne, že si výrobcovia zvukových záznamov môžu odpočítať náklady priamo súvisiace s 
administratívou predĺženia lehoty ochrany týchto nahrávok predtým, než sa od nich vyžaduje, 
aby finančné prostriedky previedli umelcom. Mohlo by to napríklad zahŕňať platby DPH a 
primerané licenčné náklady a náklady na autorské práva, ako aj výrobné, odbytové a 
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predajné náklady, ale iba tie, ktoré priamo súvisia s predĺžením lehoty ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by spočívalo v tom, že výrobcovia 
zvukových záznamov sú povinní aspoň 
jedenkrát do roka vyhradiť najmenej 20 
percent z príjmov pochádzajúcich z 
výhradných práv na distribúciu, 
reprodukciu a sprístupnenie zvukových 
záznamov, ktoré by pri neexistencii 
predĺženia lehoty ochrany v dôsledku 
oprávneného uverejnenia alebo 
oprávneného predvedenia boli verejným 
majetkom.

(11) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by spočívalo v tom, že výrobcovia 
zvukových záznamov sú povinní aspoň 
jedenkrát do roka vyhradiť najmenej 20 
percent z čistých príjmov pochádzajúcich z 
výhradných práv na distribúciu, 
reprodukciu a sprístupnenie zvukových 
záznamov, ktoré by pri neexistencii 
predĺženia lehoty ochrany v dôsledku 
oprávneného uverejnenia alebo 
oprávneného predvedenia boli verejným 
majetkom.

Or. en

Odôvodnenie

  Je správne, že si výrobcovia zvukových záznamov môžu odpočítať náklady priamo súvisiace 
s administratívou predĺženia lehoty ochrany týchto nahrávok predtým, než sa od nich 
vyžaduje, aby finančné prostriedky previedli umelcom. Tieto náklady môžu zahŕňať napríklad 
platby DPH a primerané náklady súvisiace s platbami autorských honorárov a odmien, ktoré 
plynú z autorských práv, výrobou, distribúciou a marketingom a ďalšie vzniknuté prevádzkové 
náklady, avšak len tie, ktoré priamo súvisia s predĺženou lehotou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Georgios Papastamkos

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by spočívalo v tom, že výrobcovia 

(11) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by spočívalo v tom, že výrobcovia 



PE416.322v02-00 20/91 AM\757970SK.doc

SK

zvukových záznamov sú povinní aspoň 
jedenkrát do roka vyhradiť najmenej 20 
percent z príjmov pochádzajúcich z 
výhradných práv na distribúciu, 
reprodukciu a sprístupnenie zvukových 
záznamov, ktoré by pri neexistencii 
predĺženia lehoty ochrany v dôsledku 
oprávneného uverejnenia alebo 
oprávneného predvedenia boli verejným 
majetkom.

zvukových záznamov sú povinní aspoň 
jedenkrát do roka vyhradiť najmenej 20 
percent z čistých príjmov pochádzajúcich z 
výhradných práv na distribúciu, 
reprodukciu a sprístupnenie zvukových 
záznamov, ktoré by pri neexistencii 
predĺženia lehoty ochrany v dôsledku 
oprávneného uverejnenia alebo 
oprávneného predvedenia boli verejným 
majetkom.

Or. en

Odôvodnenie

Je správne, že si výrobcovia zvukových záznamov môžu odpočítať náklady priamo súvisiace s 
administratívou predĺženia lehoty ochrany týchto nahrávok predtým, než sa od nich vyžaduje, 
aby finančné prostriedky previedli umelcom. Tieto náklady môžu zahŕňať napríklad platby 
DPH a primerané náklady súvisiace s platbami autorských honorárov a odmien, ktoré plynú z 
autorských práv, výrobou, distribúciou a marketingom a ďalšie vzniknuté prevádzkové 
náklady, avšak len tie, ktoré priamo súvisia s predĺženou lehotou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Jacques Toubon

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

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Sharon Bowles

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

Or. en

Odôvodnenie

Znenie sa nepovažuje za potrebné ako súčasť registračného systému. Toto vypustenie je 
zlučiteľné s návrhom Komisie, pretože jeho cieľom je dosiahnutie všeobecného uplatnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Tieto finančné prostriedky by mali 
byť vyhradené výlučne v prospech 

vypúšťa sa
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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 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.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie sa nepovažuje za potrebné ako súčasť registračného systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Jacques Toubon

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 
iných ako prominentných výkonných 
umelcov, a to najmenej raz do roka. 
Členské štáty môžu vyžadovať, aby boli 
distribúciou týchto finančných 

(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 
iných ako prominentných výkonných 
umelcov, a to najmenej raz do roka. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli 
distribúciou týchto finančných 
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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.

prostriedkov poverené organizácie 
kolektívnej správy práv zastupujúce 
výkonných umelcov. Môžu sa uplatňovať 
vnútroštátne pravidlá o nerozdeliteľných 
príjmoch.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia administratívnych postupov by mali byť spravovaním každoročnej 
dodatočnej odmeny poverené organizácie kolektívnej správy práv. (Súvisí s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom k článku 10 a (nový) odseku 5 smernice 2006/116/ES.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Eva Lichtenberger

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 
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.

(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 
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. V súlade so 
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zásadami ustanovenými vo Všeobecnej 
deklarácii UNESCO o kultúrnej 
rozmanitosti musia organizácie 
kolektívnej správy práv zohrávať kľúčovú 
úlohu v rámci ochrany kultúrnej 
rozmanitosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Renate Weber

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia administratívnych postupov by mali byť spravovaním každoročnej 
dodatočnej odmeny poverené organizácie kolektívnej správy práv. (Súvisí s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom k článku 10 a (nový) odseku 5 smernice 2006/116/ES.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Článkom 5 smernice 2006/115/ES o 
nájomnom práve a výpožičnom práve a o 
určitých právach súvisiacich s autorskými 
právami v oblasti duševného vlastníctva sa 
však výkonným umelcom už udeľuje 
neodňateľné právo na spravodlivú 
odmenu okrem iného aj za nájom 
zvukových záznamov. Rovnako, v 
zmluvnej praxi výkonní umelci obvykle 
neprevádzajú na výrobcov zvukových 
záznamov svoje práva na jednorazovú 
spravodlivú odmenu za vysielanie a 
sprístupňovanie verejnosti podľa článku 8 
ods. 2 smernice 2006/115/ES a na 
primeranú kompenzáciu za 
rozmnožovanie na súkromné účely podľa 
článku 5 ods. 2 písm. b) smernice 
2001/29/ES. Preto by sa pri výpočte 
celkovej sumy, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny, nemali 
brať do úvahy príjmy, ktoré výrobca 
zvukových záznamov získal z nájmu 
zvukových záznamov a z jednorazovej 
spravodlivej odmeny za vysielanie a 
sprístupňovanie verejnosti a primeranej 
kompenzácie za rozmnožovanie na 
súkromné účely. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Znenie sa nepovažuje za potrebné ako súčasť registračného systému.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Jacques Toubon

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) S cieľom zabezpečiť, aby výkonní 
umelci, ktorí prevádzajú svoje výhradné 
práva na výrobcov za opakovanú platbu 
alebo odmenu, v plnej miere využívali 
predĺženie lehoty ochrany, členské štáty 
uskutočnia kroky, aby boli výkonným 
umelcom počas lehoty predĺženia práv 
vyplácané autorské honoráre alebo 
odmeny nezaťažené preddavkami alebo 
zmluvne stanovenými zrážkami.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je veľmi dôležité preto, aby výkonní umelci mohli mať úžitok zo všetkých 
autorských honorárov, na ktoré majú nárok počas predĺženej lehoty, napriek zamietnutiu 
vyplatenia týchto odmien nahrávacími spoločnosťami na základe toho, že preddavky 
vyplatené umelcom ešte nezískali späť. Bez tohto dodatočného ustanovenia môže byť 
predĺženie lehoty ochrany v konečnom dôsledku prospešné len pre malú skupinu 
prominentných výkonných umelcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 

(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 
nesprístupňuje aspoň jednu verziu takého 
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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.

záznamu verejnosti, môže ho výkonný 
umelec požiadať, aby tak spravil, a v 
prípade, že výrobca nevyhovie tejto 
požiadavke v primeranom čase, môže 
výkonný umelec ukončiť postúpenie práv 
na zaznamenanie daného výkonu. V 
dôsledku toho by práva výrobcu 
zvukových záznamov na tento 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.

Or. en

Odôvodnenie

Je nereálne očakávať od výrobcu, že ponúkne na predaj/sprístupní všetky verzie zvukového 
záznamu.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že výrobca musí sprístupniť 
aspoň jednu verziu a konštatuje, že ak výrobca neponúkne na predaj/nesprístupní aspoň jednu 
verziu, výkonný umelec ho o to môže požiadať. V prípade, že to výrobca v primeranom čase 
neurobí, výkonný umelec môže postúpenie práv týkajúce sa daného zvukového záznamu 
ukončiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Georgios Papastamkos

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. 

(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 
nesprístupňuje aspoň jednu verziu takého 
záznamu verejnosti, môže ho výkonný 
umelec požiadať, aby tak spravil, a v 
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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.

prípade, že výrobca nevyhovie tejto 
požiadavke v primeranom čase, môže 
výkonný umelec ukončiť postúpenie práv 
na zaznamenanie daného výkonu. V 
dôsledku toho by práva výrobcu 
zvukových záznamov na tento 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.

Or. en

Odôvodnenie

Je nereálne očakávať od výrobcu, že ponúkne na predaj/sprístupní všetky verzie zvukového 
záznamu.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že výrobca musí sprístupniť 
aspoň jednu verziu a konštatuje, že ak výrobca neponúkne na predaj/nesprístupní aspoň jednu 
verziu, výkonný umelec ho o to môže požiadať. V prípade, že to výrobca v primeranom čase 
neurobí, výkonný umelec môže postúpenie práv týkajúce sa daného zvukového záznamu 
ukončiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Hans-Peter Mayer

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, 

(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 
ďalšieho predaja dostatočného množstva 
kópií aspoň jednej verzie zvukového 
záznamu, ktorý by sa bez predĺženia lehoty 
stal verejným vlastníctvom, alebo upustí od 
sprístupnenia aspoň jednej verzie takého 
záznamu verejnosti.  V takomto prípade 
môže umelec od výrobcu zvukových 
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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.

záznamov požadovať, aby tak urobil, a 
keď výrobca zvukových záznamov tejto 
žiadosti v primeranej lehote nevyhovie, 
môže umelec vypovedať prenos práv 
súvisiacich so záznamom  tohto výkonu. V 
dôsledku toho by práva výrobcu 
zvukových záznamov na tento 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.

Or. de

Odôvodnenie

Požadovať od výrobcu, aby uviedol do predaja/sprístupnil každú verziu záznamu, nie je 
prakticky uskutočniteľné. Tento PDN objasňuje, že výrobca musí sprístupniť aspoň jednu 
verziu, a že v prípade, že výrobca neuvedie do predaja/nesprístupní aspoň jednu verziu, môže 
o to umelec žiadať. Ak výrobca zvukových záznamov tejto žiadosti nevyhovie v primeranom 
čase, môže umelec vypovedať zmluvu týkajúcu sa konkrétneho zvukového záznamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Sajjad Karim

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 

(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 nevyhovie tejto 
požiadavke v primeranom čase, môže 
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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.

výkonný umelec ukončiť postúpenie práv 
na zaznamenanie daného výkonu. V 
dôsledku toho by práva výrobcu 
zvukových záznamov na tento 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.

Or. en

Odôvodnenie

Je nereálne očakávať od výrobcu, že ponúkne na predaj/sprístupní všetky verzie zvukového 
záznamu.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že výrobca musí sprístupniť 
aspoň jednu verziu a konštatuje, že ak výrobca neponúkne na predaj/nesprístupní aspoň jednu 
verziu, výkonný umelec ho o to môže požiadať. V prípade, že to výrobca v primeranom čase 
neurobí, výkonný umelec môže postúpenie práv týkajúce sa daného zvukového záznamu 
ukončiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Sharon Bowles

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 

(15) 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 
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výkonného umelca na zaznamenanie 
výkonu, zatiaľ čo práva naostatok 
uvedeného by sa už na výrobcu zvukových 
záznamov nepreviedli alebo nepostúpili.

výkonného umelca na zaznamenanie 
výkonu, zatiaľ čo práva naostatok 
uvedeného by sa už na výrobcu zvukových 
záznamov nepreviedli alebo nepostúpili.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh v prípade, ak dôjde k vypusteniu predchádzajúcich bodov z 
dôvodu, že ich registračný systém nevyžaduje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Sajjad Karim

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.

Or. en

Odôvodnenie

Doložka „použi, alebo sa vzdaj“ je zameraná na ochranu práv výkonných umelcov a 
zabezpečuje, že výrobcovia zvukových záznamov nemôžu práva nespravodlivo obmedziť. 
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Tento cieľ sa dosahuje v odôvodnení 15 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 44
Sharon Bowles

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. 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. 
Uplynutie lehoty predĺženia sa uverejňuje 
na webovej stránke OHIM a po uplynutí 
primeranej doby sa môže záznam 
odstrániť. 

Or. en

Odôvodnenie

V rámci registračného systému je vhodné uverejňovať akúkoľvek zmenu štatútu. Pravidlo 
„použi, alebo sa vzdaj“ je v súvislosti s registráciou aj naďalej zmysluplné na odstránenie 
nevyužívaných práv. Záznamy o predĺženiach, ktoré sa zrušili, sa po uplynutí primeranej 
lehoty nemusia uchovávať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Renate Weber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Tretie sprievodné prechodné 
opatrenie by mali spočívať v tzv. „čistom 
štíte“ s cieľom vyvážiť zmluvné 
dojednania, ktorými výkonní umelci 
previedli svoje výhradné práva na výrobcu 
z platbu alebo opakovanú odmenu. 
Členské štáty by za týmto účelom mali 
prijať náležité legislatívne opatrenia, aby 
zabezpečili, že výkonní umelci dostávajú 
plné zmluvné autorské honoráre alebo 
odmeny, ktoré nie sú zaťažené 
preddavkami alebo zmluvne stanovenými 
zrážkami, počas celého predĺženého 
obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je veľmi dôležité preto, aby mohli mať výkonní umelci úžitok zo všetkých 
autorských honorárov, na ktoré majú nárok počas predĺženej lehoty, napriek zamietnutiu 
vyplatenia týchto odmien výrobcami zvukových záznamov na základe toho, že preddavky 
vyplatené umelcom ešte nezískali späť. Bez tohto dodatočného ustanovenia môže byť 
predĺženie lehoty ochrany v konečnom dôsledku prospešné len pre malú skupinu 
prominentných výkonných umelcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) S cieľom podporiť odmeňovanie 
výkonných umelcov počas existujúcej 
lehoty ochrany 50 rokov je vhodné, aby 
všetky nové zmluvy obsahovali 
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ustanovenie umožňujúce týmto výkonným 
umelcom disponovať právom využívať 
zvukové záznamy osobne alebo, v prípade 
potreby, spoločne s ich spoluúčinkujúcimi 
výkonnými umelcami, ak zvukový záznam 
prestal byť prístupný verejnosti počas 
obdobia piatich rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa podporovať získavanie príjmov počas základnej lehoty na ochranu autorských 
práv, pretože počas tohto obdobia sú najzmysluplnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Hartmut Nassauer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Keďže ciele navrhovaných 
sprievodných opatrení nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, nakoľko 
vnútroštátne opatrenia v tejto oblasti by 
buď viedli k deformácii podmienok 
hospodárskej súťaže alebo by ovplyvnili 
rozsah výhradných práv výrobcov 
zvukových záznamov, ktoré sú definované 
v právnych predpisoch Spoločenstva 
a možno ich z toho dôvodu lepšie 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva,
Spoločenstvo môže prijať opatrenia v 
súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(17) Keďže ciele navrhovaných 
sprievodných opatrení nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, nakoľko 
vnútroštátne opatrenia v tejto oblasti by 
buď viedli k deformácii podmienok 
hospodárskej súťaže alebo by ovplyvnili 
rozsah výhradných práv výrobcov 
zvukových záznamov, ktoré sú definované 
v právnych predpisoch Spoločenstva 
a možno ich z toho dôvodu lepšie 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, 
Spoločenstvo môže prijať opatrenia v 
súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. 
Súčasťou sprievodných prechodných 
opatrení je aj povinné kolektívne 
vykonávanie práv výkonných umelcov a 
výrobcov zvukových záznamov, týkajúcich 
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sa služieb na požiadanie, vysielateľmi ich 
rozhlasovej alebo televíznej produkcie, 
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 a zaručuje, že počas celého 
trvania lehoty ochrany oprávnene 
uverejnených zvukových záznamov 
príslušní výkonní umelci a výrobcovia 
zvukových záznamov dostanú spravodlivý 
podiel odmeny aj za využitie vysielacieho 
materiálu prostredníctvom služieb na 
požiadanie.

Or. en

Odôvodnenie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Súčasťou sprievodných 
prechodných opatrení je povinné 
kolektívne vykonávanie práv výkonných 
umelcov a výrobcov zvukových záznamov, 
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týkajúcich sa služieb na požiadanie, 
vysielateľmi ich rozhlasovej alebo 
televíznej produkcie, 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 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.

Or. en

Odôvodnenie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Súčasťou sprievodných 
prechodných opatrení je aj povinné 
kolektívne vykonávanie práv výkonných 
umelcov a výrobcov zvukových záznamov, 
týkajúcich sa služieb na požiadanie, 
vysielateľmi ich rozhlasovej alebo 
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televíznej produkcie, 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 a zaručuje, že počas celého 
trvania lehoty ochrany oprávnene 
uverejnených zvukových záznamov 
príslušní výkonní umelci a výrobcovia 
zvukových záznamov dostanú spravodlivý 
podiel odmeny aj za využitie vysielacieho 
materiálu prostredníctvom služieb na 
požiadanie.

Or. en

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 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Súčasťou sprievodných 
prechodných opatrení je aj povinné 
kolektívne vykonávanie práv výkonných 
umelcov a výrobcov zvukových záznamov, 
týkajúcich sa služieb na požiadanie, 
vysielateľmi ich rozhlasovej alebo 
televíznej produkcie, ktorej 
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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 a zaručuje, že počas celého 
trvania lehoty ochrany oprávnene 
uverejnených zvukových záznamov 
príslušní výkonní umelci a výrobcovia 
zvukových záznamov dostanú spravodlivý 
podiel odmeny aj za využitie vysielacieho 
materiálu prostredníctvom služieb na 
požiadanie.

Or. en

Odôvodnenie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Jacques Toubon

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Z toho vyplýva, že zosúladenie lehoty 
ochrany v prípade hudobných kompozícií s 
textom nie je kompletné, čím vznikajú 
prekážky voľného pohybu tovarov a 
služieb, ako napríklad v prípade 
cezhraničných služieb správy kolektívnych 

(19) Z toho vyplýva, že zosúladenie lehoty 
ochrany v prípade hudobných kompozícií s 
textom nie je kompletné, čím vznikajú 
prekážky voľného pohybu tovarov a 
služieb, ako napríklad v prípade 
cezhraničných služieb správy kolektívnych 
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autorských práv. autorských práv. 
S cieľom zabezpečiť zrušenie týchto 
prekážok majú všetky diela chránené k 
[dátum tejto smernice] rovnakú 
harmonizovanú lehotu ochrany vo 
všetkých členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Predmetom návrhu Komisie je harmonizovať ustanovenia o spoločne napísaných diel s 
cieľom odstrániť existujúce prekážky vo voľnom pohybe tovaru a služieb a uľahčiť 
poskytovanie licencií pre viac území. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je 
objasniť, že toto ustanovenie by malo nadobudnúť platnosť nadobudnutím účinnosti tejto 
smernice pre všetky diela, ktoré sú ešte v súčasnosti chránené v EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Renate Weber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Po tom, ako výkonní umelci prenesú 
na výrobcov výhradné práva na 
sprístupnenie na požiadanie, by mali mať 
zachované neodňateľné právo na 
spravodlivú odmenu za používanie ich 
zaznamenaných výkonov prostredníctvom 
služieb na požiadanie. Toto právo by sa 
malo uplatňovať na základe rovnakých 
podmienok, ako nájomné právo 
ustanovené v smernici 2006/115/ES. Malo 
by sa uskutočniť hodnotenie vplyvov s 
cieľom stanoviť najvhodnejší spôsob 
zavedenia tohto mechanizmu do právnych 
predpisov EÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 1 – veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Druhá veta článku 3 ods. 1 sa 
nahrádza týmto: 

vypúšťa sa

„Avšak: 
ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 50 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,
ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 95 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.“

Or. en
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Odôvodnenie

Predĺženie lehoty ochrany autorských práv by bolo prospešné najmä pre výrobné spoločnosti 
a známych umelcov. Príjmy umelcov závisia v prvom rade od zmluvy, nie od autorského 
práva. V skutočnosti sa výkonní umelci na základe tohto návrhu budú musieť vzájomne deliť o 
nemenné sumy vyzbieraných licenčných poplatkov s oveľa väčším počtom držiteľov práv. 
Navyše, vplyvy v oblasti nákladov pre spotrebiteľov, ako aj vysielateľov, sa dôsledne 
preskúmali pred predložením návrhu tohto predĺženia a v dôsledku tohto návrhu sa budú 
pravdepodobne stupňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 1 – veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Druhá veta článku 3 ods. 1 sa 
nahrádza týmto: 

vypúšťa sa

„Avšak: 
ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 50 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,
ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 95 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.“

Or. en
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Odôvodnenie

Toto ustanovenie sa vypúšťa v prospech návrhu, ktorý pozostáva z nahradenia automatického 
systému predlžovania systémom registrácie vytvoreným pre prípady, v ktorých výkonný 
umelec nedostal primeranú odmenu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Jacques Toubon

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 1 – veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Avšak: Ak však bol záznam výkonu oprávnene 
uverejnený počas tohto obdobia, uvedené 
práva uplynú 95 rokov odo dňa prvého 
oprávneného uverejnenia.

ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 50 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,

Ak sa počas obdobia uvedeného v prvej 
vete neuskutočnilo žiadne oprávnené 
vydanie a ak bol záznam výkonu 
oprávnene uvedený na verejnosti v 
priebehu tohto obdobia, uvedené práva 
uplynú 95 rokov po dátume prvého 
oprávneného uvedenia na verejnosti.

ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 95 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo 
prvého takéhoto uvedenia na verejnosti, 
podľa toho, ktorá z týchto skutočností 
nastane skôr.“

Or. en

Odôvodnenie

Tvorivý príspevok všetkých výkonných umelcov by mal byť uznaný a zohľadnený v úprave 
smernice. Rozsah návrhu by sa mal rozšíriť tak, aby z rozšírenej lehoty ochrany mohli mať 
úžitok všetci výkonní umelci. Preto sa navrhuje, aby sa vypustilo rozlíšenie medzi záznamom 
výkonu na zvukovom zázname a iným záznamom výkonu. Cieľom zmeny a doplnenia je tiež 
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uplatňovať rovnaké dátumy, od ktorý sa počíta začiatok trvania ochrany práv výkonných 
umelcov a práv výrobcov (ako sa predpokladá v článku 3 ods. 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Bert Doorn

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 1 – veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Avšak: „Avšak: 
ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 50 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,

– ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva 

o 50 rokov odo dňa prvého takéhoto 
vydania alebo prvého takéhoto uvedenia na 
verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto 
skutočností nastane skôr, alebo
smrťou výkonného umelca,
podľa toho, ktorá z týchto skutočností 
nastane skôr.

ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 95 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.“

ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva  

o 50 rokov odo dňa prvého takéhoto 
vydania alebo prvého takéhoto uvedenia na 
verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto 
skutočností nastane skôr,

smrťou výkonného umelca,
podľa toho, ktorá z týchto skutočností 
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nastane skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Jednoduché predĺženie lehoty ochrany by bolo prospešné najmä pre výrobné spoločnosti a 
známych umelcov. Navyše, vplyvy v oblasti nákladov pre spotrebiteľov, ako aj vysielateľov, sa 
dôsledne preskúmali pred predložením návrhu tohto predĺženia a v dôsledku tohto návrhu sa 
budú pravdepodobne stupňovať. Cieľom navrhovaného pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu je vytvoriť rovnováhu medzi záujmami držiteľov práv a používateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Eva Lichtenberger

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 1 – veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Avšak: „Avšak:

ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 50 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,

ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 50 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,

ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 95 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.“

ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 95 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.“

Ak je však po uplynutí tohto obdobia 
výkonný umelec stále nažive, jeho práva 
zostávajú zachované až do jeho smrti.
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Or. en

Odôvodnenie

Predĺženie sa uplatňuje iba na výkonných umelcov a iba do ich smrti. Návrh je odzrkadlením 
súčasného gréckeho právneho predpisu, ktorý sa neharmonizoval. Komisia naznačila, že 
upustila od vykonávacieho konania proti Grécku, pretože uprednostňuje grécke ustanovenie 
pred súčasným harmonizovaným právnym predpisom. Nie je dôvod predĺžiť obdobie pre 
výrobcov zvukových záznamom, pevne stanovené obdobie 50 rokov je viac než dostatočné na 
to, aby sa získali späť všetky investície. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Nicolae Vlad Popa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 1 – veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Avšak: „Avšak: 
ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 50 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,

ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 100 rokov odo
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,

ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 95 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.“

ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 100 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.“

Or. en
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Odôvodnenie

Predĺžené obdobie ochrany je potrebné na to, aby sa výkonným umelcom a ich dedičom 
poskytol primeraný príjem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Renate Weber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 1 – veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Avšak: Ak však bol záznam výkonu oprávnene
uverejnený počas tohto obdobia, uvedené 
práva uplynú 95 rokov odo dňa prvého
oprávneného uverejnenia.

ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 50 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,

Ak sa počas obdobia uvedeného v prvej 
vete neuskutočnilo žiadne oprávnené 
vydanie a ak bol záznam výkonu
oprávnene uvedený na verejnosti v 
priebehu tohto obdobia, uvedené práva 
uplynú 95 rokov po dátume prvého
oprávneného uvedenia na verejnosti.

ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 95 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.“

Or. en

Odôvodnenie

Tvorivý príspevok všetkých výkonných umelcov by mal byť uznaný a zohľadnený v úprave 
smernice. Rozsah návrhu by sa mal rozšíriť tak, aby z rozšírenej lehoty ochrany mohli mať 
úžitok všetci výkonní umelci. Preto sa navrhuje, aby sa vypustilo rozlíšenie medzi záznamom 
výkonu na zvukovom zázname a iným záznamom výkonu. Cieľom zmeny a doplnenia je tiež 
uplatňovať rovnaké dátumy, od ktorý sa počíta začiatok trvania ochrany práv výkonných 
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umelcov a práv výrobcov (ako sa predpokladá v článku 3 ods. 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Bert Doorn

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V druhej a tretej vete článku 3 ods. 2 
sa číslica „50“ nahrádza číslicou „95“

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Jednoduché predĺženie lehoty ochrany by bolo prospešné najmä pre výrobné spoločnosti a 
známych umelcov. Navyše, vplyvy v oblasti nákladov pre spotrebiteľov, ako aj vysielateľov, sa 
dôsledne preskúmali pred predložením návrhu tohto predĺženia a v dôsledku tohto návrhu sa 
budú pravdepodobne stupňovať. Cieľom navrhovaného pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu je vytvoriť rovnováhu medzi záujmami držiteľov práv a používateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V druhej a tretej vete článku 3 ods. 2 
sa číslica „50“ nahrádza číslicou „95“

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Predĺženie lehoty ochrany autorských práv by bolo prospešné najmä pre výrobné spoločnosti 
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a známych umelcov. Príjmy umelcov závisia v prvom rade od zmluvy, nie od autorského 
práva. V skutočnosti sa výkonní umelci na základe tohto návrhu budú musieť vzájomne deliť o 
nemenné sumy vyzbieraných licenčných poplatkov s oveľa väčším počtom držiteľov práv. 
Navyše, vplyvy v oblasti nákladov pre spotrebiteľov, ako aj vysielateľov, sa dôsledne 
preskúmali pred predložením návrhu tohto predĺženia a v dôsledku tohto návrhu sa budú 
pravdepodobne stupňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V druhej a tretej vete článku 3 ods. 2 
sa číslica „50“ nahrádza číslicou „95“

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa v prospech registračného systému vytvoreného pre prípady, v ktorých výkonný 
umelec nedostal primeranú odmenu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 3 sa vkladá nasledujúci 
odsek 2a:
(2a) Predĺženie na základe nedostatočnej 
odmeny
Predĺženie lehoty ochrany autorských 
práv na 95 rokov je možné vykonať na 
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základe nedostatočného odmeňovania 
výkonného umelca. Žiadosti o toto 
predĺženie môže predložiť iba výkonný 
umelec alebo jeho dedič a predkladá sa 
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(OHIM). 
OHIM v prípade udelenia predĺženia 
autorských práv toto rozhodnutie uverejní 
a vedie na tento účel on-line register.  Na 
všetkých kópiách zaznamenaného výkonu, 
na ktoré sa vzťahuje predĺženie, sa 
uvádza lehota autorských práv a to vo 
fyzickej, elektronickej alebo digitálnej 
forme.

Or. en

Odôvodnenie

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it.  This provision applies to all performers not just musicians. 
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Eva Lichtenberger

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 3 sa vkladá nasledujúci 
odsek 2a:
(2a) Ak bol záznam výkonu na zvukovom 
zázname niekedy sprístupnený verejnosti v 
podobe predaja rozmnoženín alebo iným 
spôsobom, alebo bol uvedený na 
verejnosti, ale tento zvukový záznam 
prestane byť dostupný verejnosti 
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drôtovými alebo bezdrôtovými 
prostriedkami takým spôsobom, že 
jednotlivci môžu mať prístup k nim z 
miesta a v čase, ktorý si individuálne 
zvolia, v období troch rokov, výkonní 
umelci, ktorých výkon je zaznamenaný na 
zvukovom zázname, majú právo žiadať 
výrobcu zvukového záznamu o prevod 
všetkých práv na zvukový záznam a 
všetkých práv na výkon výkonným 
umelcom.
Ak držiteľ týchto práv dobrovoľne 
neprevedie práva do troch mesiacoch po 
doručení takejto žiadosti, práva sa 
považujú za udelené. Nevzniká žiaden 
nárok na náhradu škody.
Ak je na zvukovom zázname zaznamenaný 
výkon viac než jedného výkonného 
umelca, toto právo môžu uplatniť všetci 
výkonní umelci spoločne alebo každý 
výkonný umelec samostatne, ale v 
prípade, ak právo uplatňuje niektorý z 
výkonných umelcov samostatne, právo 
musí byť udelené organizácii kolektívnej 
správy práv.

Or. en

Odôvodnenie

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain.  Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2b (nový)
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) V článku 3 sa vkladá nasledujúci 
odsek 2b:
(2b) Obdobie predĺženia je predmetom 
licenčných práv. Ďalej existujú bezplatné 
licencie na práva, pre ktoré nie je 
potrebná formálna žiadosť a ku ktorým 
môžu organizácie kolektívnej správy práv 
alebo iné organizácie vyberať alebo 
uložiť poplatky, a to v týchto prípadoch:
a) vysielanie v súkromných kluboch, v 
ktorých účasť nepresahuje 250 osôb;
b) rozmnožovanie na súkromné účely 
alebo modernizovanie formou nových 
alebo odlišných technologických 
platforiem.
S cieľom vyhnúť sa pochybnostiam sa 
počas predĺženého obdobia neuplatňujú 
žiadne poplatky za autorské práva.

Or. en

Odôvodnenie

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2c (nový)
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2c) V článku 3 sa vkladá nasledujúci 
odsek 2c:
(2c) Výkonní umelci majú morálne právo 
na ich výkon, ktoré je neprevoditeľné a 
trvá 95 rokov. Morálne právo umožňuje 
výkonným umelcom a ich dedičom:
a) zabrániť nevhodnému používaniu a 
deformácii svojich výkonov;
b) poberať nezaťažené autorské honoráre 
počas celého obdobia predĺžených 
autorských práv.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zabezpečí, že výkonní umelci budú mať 
počas svojho života možnosť zamedziť zneužívaniu ich výkonov a že počas celého predĺženého 
obdobia budú mať právo poberať nezaťažené autorské honoráre. Tieto ustanovenia sú 
zlučiteľné s návrhom Komisie a s ustanoveniami týkajúcimi sa registrácie predĺženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Katalin Lévai

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2d (nový)
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 3 – veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2d) Vkladá sa tento bod:
„V druhej vete článku 3 ods. 3 sa číslica 
„50“ nahrádza číslicou „95“
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Or. en

Odôvodnenie

Smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv 
ustanovuje, že lehota ochrany v prípade výrobcov zvukových záznamov a filmovým výrobcov 
uplynie po 50 rokoch. Smernica nakladá s týmito dvomi právami rovnakým spôsobom. 
Uznáva, že úroveň ochrany týchto dvoch práv by mala byť vysoká, aby sa zabezpečilo 
udržanie a rozvoj kreativity v záujme kultúrnych odvetví a spoločnosti celkovo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2006/116/ES
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V článku 10 sa vkladá nasledujúci 
odsek 5:

vypúšťa sa

"5. Článok 3 ods. 1 a 2 v znení zmenenom 
a doplnenom smernicou [// uveďte číslo 
meniacej a doplňujúcej smernice] sa 
naďalej uplatňuje iba na záznamy 
výkonov a zvukové záznamy, v súvislosti s 
ktorými sú výkonný umelec a výrobca 
zvukových záznamov ešte vždy chránení 
na základe týchto ustanovení do [uveďte 
dátum, do ktorého členské štáty majú 
transponovať meniacu a doplňujúcu 
smernicu, ako sa uvádza v článku 2].“

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek súvisí s článkom 3 ods. 1 a s článkom 3 ods. 2. Ak sa majú vypustiť, je potrebné 
vypustiť aj tento odsek.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Bert Doorn

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2006/116/ES
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V článku 10 sa vkladá nasledujúci 
odsek 5:

vypúšťa sa

"5. Článok 3 ods. 1 a 2 v znení zmenenom 
a doplnenom smernicou [// uveďte číslo 
meniacej a doplňujúcej smernice] sa 
naďalej uplatňuje iba na záznamy 
výkonov a zvukové záznamy, v súvislosti s 
ktorými sú výkonný umelec a výrobca 
zvukových záznamov ešte vždy chránení 
na základe týchto ustanovení do [uveďte 
dátum, do ktorého členské štáty majú 
transponovať meniacu a doplňujúcu 
smernicu, ako sa uvádza v článku 2].“

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie je v súlade s článkom 3 ods. 1 a s článkom 3 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2006/116/ES
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V článku 10 sa vkladá nasledujúci 
odsek 5:

vypúšťa sa

"5. Článok 3 ods. 1 a 2 v znení zmenenom 
a doplnenom smernicou [// uveďte číslo 
meniacej a doplňujúcej smernice] sa 
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naďalej uplatňuje iba na záznamy 
výkonov a zvukové záznamy, v súvislosti s 
ktorými sú výkonný umelec a výrobca 
zvukových záznamov ešte vždy chránení 
na základe týchto ustanovení do [uveďte 
dátum, do ktorého členské štáty majú 
transponovať meniacu a doplňujúcu 
smernicu, ako sa uvádza v článku 2].“

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek zabraňuje retrospektívnemu predĺženiu. V rámci registračného systému, ktorý je 
v podstate novým právom vyplývajúcim z nedostatočného odmeňovania, by malo byť 
predĺženie po uplynutí lehoty akceptovateľné pod podmienkou, že sa zavedú primerané 
ochranné opatrenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Klaus-Heiner Lehne

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2006/116/ES
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Článok 3 ods. 1 a 2 v znení zmenenom a 
doplnenom smernicou [// uveďte číslo 
meniacej a doplňujúcej smernice] sa 
naďalej uplatňuje iba na záznamy 
výkonov a zvukové záznamy, v súvislosti s 
ktorými sú výkonný umelec a výrobca 
zvukových záznamov ešte vždy chránení 
na základe týchto ustanovení do [uveďte 
dátum, do ktorého členské štáty majú 
transponovať meniacu a doplňujúcu 
smernicu, ako sa uvádza v článku 2].“

5. Predĺženia lehôt podľa článku 3 v znení 
zmenenom a doplnenom smernicou [// 
uveďte číslo meniacej a doplňujúcej 
smernice] sa týkajú iba práv, ktoré vznikli 
od 1. 1. 2009.

Or. de

Odôvodnenie

Opätovné predĺženie lehoty ochrany by malo začať a platiť iba pre práva, ktoré majú platnosť 
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od 1. januára 2009. Tým sa zúčastneným stranám umožní prispôsobiť sa novému právnemu 
stavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Eva Lichtenberger

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa jasne neuvedie inak, zmluva
uzavretá pred [uveďte dátum, do ktorého 
členské štáty majú transponovať meniacu a 
doplňujúcu smernicu, ako sa uvádza v 
článku 2], v súlade s ktorou výkonný 
umelec previedol alebo postúpil svoje 
práva na zaznamenanie svojho výkonu na 
výrobcu zvukových záznamov (ďalej len 
„zmluva o prevode alebo postúpení“), sa 
považuje za účinnú aj po tom 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 záznamov by už nebol chránený v 
súvislosti so zvukovým záznamom.

1. Zmluva uzavretá pred [uveďte dátum, do 
ktorého členské štáty majú transponovať 
meniacu a doplňujúcu smernicu, ako sa 
uvádza v článku 2], v súlade s ktorou 
výkonný umelec previedol alebo postúpil 
svoje práva, okrem práv na organizáciu 
kolektívnej správy práv, na zaznamenanie 
svojho výkonu na výrobcu zvukových 
záznamov (ďalej len „zmluva o prevode 
alebo postúpení“), sa považuje za 
neúčinnú po tom momente, v ktorom by 
na základe článku 3 ods. 1 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.

2. Odseky 3 až 6 tohto článku sa 
uplatňujú na zmluvy o prevode alebo 
postúpení, ktorých účinnosť pretrváva aj 
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.

2. Ak výkonný umelec nepreviedol správu 
svojich práv na organizáciu kolektívnej 
správy práv v súvislosti s doplnkovou 
lehotou ochrany práv, ktorá sa udeľuje 
na základe tejto smernice, organizácia 
kolektívnej správy práv, ktorá spravuje 
práva rovnakého druhu, sa považuje za 
subjekt poverený správou jeho práv. 
Výkonný umelec má zachované svoje 
morálne práva.

3. V prípade, že zmluva o prevode alebo 
postúpení dáva výkonnému umelcovi 

3. Organizácia kolektívnej správy práv 
rozdeľuje príjmy, ktoré získava z 
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právo nárokovať si na neopakovanú 
odmenu, výkonný umelec má právo 
dostávať každoročne dodatočnú odmenu 
od výrobcu zvukových záznamov za každý 
celý rok, 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.

využívania zvukových záznamov, 
spravodlivo a tak, aby sa zohľadňoval 
spôsob a rozsah príspevku každého 
umelca, ktorého chránený výkon je 
zhmotnený v zvukovom zázname.

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám príjmov, ktoré počas roka 
predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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.
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 
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chránení.
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.
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 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.
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 
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individuálne zvolia, práva výrobcu 
zvukových záznamov na zvukový záznam 
a práva výkonných umelcov v súvislosti so 
zaznamenaním ich výkonu uplynú.

Or. en

Odôvodnenie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odseky 1 až 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa jasne neuvedie inak, zmluva 
uzavretá pred [uveďte dátum, do ktorého 
členské štáty majú transponovať meniacu 
a doplňujúcu smernicu, ako sa uvádza v 
článku 2], v súlade s ktorou výkonný 
umelec previedol alebo postúpil svoje 
práva na zaznamenanie svojho výkonu na 
výrobcu zvukových záznamov (ďalej len 
„zmluva o prevode alebo postúpení“), sa 
považuje za účinnú aj po tom 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 

vypúšťa sa
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súvislosti so zaznamenaním výkonu a 
výrobca záznamov by už nebol chránený v 
súvislosti so zvukovým záznamom.
2. Odseky 3 až 6 tohto článku sa 
uplatňujú na zmluvy o prevode alebo 
postúpení, ktorých účinnosť pretrváva aj 
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.
3. V prípade, že zmluva o prevode alebo 
postúpení dáva výkonnému umelcovi 
právo nárokovať si na neopakovanú 
odmenu, výkonný umelec má právo 
dostávať každoročne dodatočnú odmenu 
od výrobcu zvukových záznamov za každý 
celý rok, 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.
4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám príjmov, ktoré počas roka 
predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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 
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uvedeného roka už neboli chránení.
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.
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.

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu registračného systému sa to nevyžaduje. Výkonný umelci by mali mať možnosť 
opätovného prerokovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Renate Weber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa jasne neuvedie inak, zmluva 
uzavretá pred [uveďte dátum, do ktorého 

1. Ak sa neuvedie inak, zmluva uzavretá 
pred [uveďte dátum, do ktorého členské 
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členské štáty majú transponovať meniacu a 
doplňujúcu smernicu, ako sa uvádza v 
článku 2], v súlade s ktorou výkonný 
umelec previedol alebo postúpil svoje 
práva na zaznamenanie svojho výkonu na 
výrobcu zvukových záznamov (ďalej len 
„zmluva o prevode alebo postúpení“), sa 
považuje za účinnú aj po tom 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 záznamov by už nebol chránený v 
súvislosti so zvukovým záznamom.

štáty majú transponovať meniacu a 
doplňujúcu smernicu, ako sa uvádza v 
článku 2], v súlade s ktorou výkonný 
umelec previedol alebo postúpil svoje 
práva na zaznamenanie svojho výkonu na 
výrobcu (ďalej len „zmluva o prevode 
alebo postúpení“), sa považuje za účinnú aj 
po tom 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 ani 
výrobca už neboli chránení v súvislosti so 
zaznamenaním výkonu a nahrávkou.

Or. en

Odôvodnenie

Slov „jasne“ sa vypúšťa, aby sa zabezpečilo, že vytvorená prezumpcia je vyvrátiteľná. Slovo 
„zvukový záznam“ sa v prípadoch, keď je to potrebné, nahrádza slovom „nahrávka“ s cieľom 
rovnakého prístupu k všetkým výkonom bez ohľadu na oblasť (zvukovú alebo audiovizuálnu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Jacques Toubon

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odseky 3 až 6 tohto článku sa uplatňujú 
na zmluvy o prevode alebo postúpení, 
ktorých účinnosť pretrváva aj 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 

2. Odseky 3 až 7 tohto článku sa uplatňujú 
na zmluvy o prevode alebo postúpení, 
ktorých účinnosť pretrváva aj 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 
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už nebol chránený v súvislosti so 
zvukovým záznamom.

už nebol chránený v súvislosti so 
zvukovým záznamom.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je veľmi dôležité preto, aby výkonní umelci mohli mať úžitok zo všetkých 
autorských honorárov, na ktoré majú nárok počas predĺženej lehoty, napriek zamietnutiu 
vyplatenia týchto odmien nahrávacími spoločnosťami na základe toho, že preddavky 
vyplatené umelcom ešte nezískali späť. Bez tohto dodatočného ustanovenia môže byť 
predĺženie lehoty ochrany v konečnom dôsledku prospešné len pre malú skupinu 
prominentných výkonných umelcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Nicolae Vlad Popa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám príjmov, ktoré počas roka 
predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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.

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 30 
percentám príjmov, ktoré počas roka 
predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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.

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 
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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.

Or. en

Odôvodnenie

Prácu výkonných umelcov je potrebné uznať a preto by výrobcovia zvukových záznamov mali 
vyplácať vyššiu percentuálnu časť dodatočnej odmeny uvedenej v odseku 3.

Ustanovenie, ktoré stanovuje minimálnu hranicu 2 milióny EUR, do ktorej sa uvedená 
odmena nevypláca, vytvára priestor pre podvody a zneužívanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Sajjad Karim

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám príjmov, ktoré počas roka 
predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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 

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám príjmov, ktoré počas roka 
predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal po 
odpočítaní všetkých administratívnych 
nákladov priamo súvisiacich s predĺžením 
lehoty ochrany týchto zvukových 
nahrávok z reprodukcie, distribúcie a 
šírenia týchto zvukových záznamov, v 
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tejto meniacej a doplňujúcej smernice] ES, 
by výkonný umelec a výrobca zvukových 
záznamov k 31. decembru uvedeného roka 
už neboli chránení.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Je správne, že si výrobcovia zvukových záznamov môžu odpočítať administratívne náklady 
priamo súvisiace s predĺžením lehoty ochrany týchto nahrávok predtým, než sa od nich 
vyžaduje, aby finančné prostriedky previedli umelcom. Tieto náklady môžu zahŕňať napríklad 
platby DPH a primerané náklady súvisiace s platbami autorských honorárov a odmien, ktoré 
plynú z autorských práv, výrobou, distribúciou a marketingom a ďalšie vzniknuté prevádzkové 
náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Hans-Peter Mayer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám príjmov, ktoré počas roka 
predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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 

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám čistých príjmov, ktoré počas 
roka predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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 
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už neboli chránení. už neboli chránení.

Or. de

Odôvodnenie

Je správne, že si výrobcovia zvukových záznamov môžu odpočítať náklady priamo súvisiace s 
administratívou predĺženia lehoty ochrany týchto nahrávok predtým, než sa od nich vyžaduje, 
aby finančné prostriedky previedli umelcom. Mohlo by to napríklad zahŕňať primerané 
náklady súvisiace s platbami DPH a náklady na autorské práva, ako aj  výrobné, odbytové a 
predajné náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám príjmov, ktoré počas roka 
predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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.

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám čistých príjmov, ktoré počas 
roka predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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.

Or. en

Odôvodnenie

Je správne, že si výrobcovia zvukových záznamov môžu odpočítať administratívne náklady 
priamo súvisiace s predĺžením lehoty ochrany týchto nahrávok predtým, než sa od nich 
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vyžaduje, aby finančné prostriedky previedli umelcom. Tieto náklady môžu zahŕňať napríklad 
platby DPH a primerané náklady súvisiace s platbami autorských honorárov a odmien, ktoré 
plynú z autorských práv, výrobou, distribúciou a marketingom a ďalšie vzniknuté prevádzkové 
náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Georgios Papastamkos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám príjmov, ktoré počas roka 
predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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.

4. Celková suma, ktorú má výrobca 
zvukových záznamov vyčleniť na 
vyplácanie dodatočnej odmeny uvedenej v 
odseku 3 zodpovedá najmenej 20 
percentám čistých príjmov, ktoré počas 
roka predchádzajúceho roku, za ktorý sa 
uvedená odmena vypláca, získal 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.

Or. en

Odôvodnenie

Je správne, že si výrobcovia zvukových záznamov môžu odpočítať administratívne náklady 
priamo súvisiace s predĺžením lehoty ochrany týchto nahrávok predtým, než sa od nich 
vyžaduje, aby finančné prostriedky previedli umelcom. Tieto náklady môžu zahŕňať napríklad 
platby DPH a primerané náklady súvisiace s platbami autorských honorárov a odmien, ktoré 
plynú z autorských práv, výrobou, distribúciou a marketingom a ďalšie vzniknuté prevádzkové 
náklady.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Jacques Toubon

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Renate Weber

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

Or. en

Odôvodnenie

Osobitné ustanovenie týkajúce sa výrobcov zvukových záznamov, ktorých celkové ročné 
príjmy nepresahujú 2 milióny EUR, nie je primerané, keďže príjem, ktorý sa má vyplatiť 
príslušným výkonným umelcom podľa tohto prechodného ustanovenia je úmerný príjmu 
výrobcu. Táto platba by v prípade nižších príjmov výrobcu bola nižšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Jacques Toubon

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

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 

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia administratívnych postupov by mali byť spravovaním každoročnej 
dodatočnej odmeny poverené organizácie kolektívnej správy práv. (Súvisí s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 13.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

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 môžu stanoviť, či a v 
akom rozsahu poveria organizácie 
kolektívnej správy práv správou práva na 
získavanie každoročnej dodatočnej odmeny 
uvedenej v odseku 3. Pokiaľ ide o správu 
práv súvisiacich so službami na 
požiadanie vysielateľmi, ktorí vysielajú 
ich rozhlasovú alebo televíznu produkciu, 
ktorej súčasťou je hudba z oprávnene 
uverejnených zvukových záznamov, 
členské štáty zabezpečujú, že uplatňovanie 
práv výkonných umelcov a výrobcov 
zvukových záznamov na udelenie alebo 
odmietnutie povolenia na takéto použitie 
sa môže vykonávať iba prostredníctvom 
organizácie kolektívnej správy práv, ktorá 
bola založená na výber a rozdeľovanie 
odmeny za vysielanie takýchto zvukových 
záznamov.

Or. en

Odôvodnenie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
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the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Hartmut Nassauer

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

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 môžu stanoviť, či a v 
akom rozsahu poveria organizácie 
kolektívnej správy práv správou práva na 
získavanie každoročnej dodatočnej odmeny 
uvedenej v odseku 3. Pokiaľ ide o správu 
práv súvisiacich so službami na 
požiadanie vysielateľmi, ktorí vysielajú 
ich rozhlasovú alebo televíznu produkciu, 
ktorej súčasťou je hudba z oprávnene 
uverejnených zvukových záznamov, 
členské štáty zabezpečujú, že uplatňovanie 
práv výkonných umelcov a výrobcov 
zvukových záznamov na udelenie alebo 
odmietnutie povolenia na takéto použitie 
sa môže vykonávať iba prostredníctvom 
organizácie kolektívnej správy práv, ktorá 
bola založená na výber a rozdeľovanie 
odmeny za vysielanie takýchto zvukových 
záznamov.

Or. en

Odôvodnenie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
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the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Or. en

Odôvodnenie

Predĺženie lehoty na ochranu autorských práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových 
zaznamov 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 
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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 87
Katalin Lévai

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. Pokiaľ ide o správu práv súvisiacich 
so službami na požiadanie vysielateľmi, 
ktorí vysielajú ich rozhlasovú alebo 
televíznu produkciu, ktorej súčasťou je 
hudba z oprávnene uverejnených 
zvukových záznamov, členské štáty 
zabezpečujú, že uplatňovanie práv 
výkonných umelcov a výrobcov zvukových 
záznamov na udelenie alebo odmietnutie 
povolenia na takéto použitie sa môže 
vykonávať v prevažnej miere 
prostredníctvom organizácie kolektívnej 
správy práv, ktorá bola založená na výber 
a rozdeľovanie odmeny za vysielanie 
takýchto zvukových záznamov.

Or. en

Odôvodnenie

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Nicolae Vlad Popa

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 

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 
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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 
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.

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 
k nim z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, alebo prestane 
uplatňovať účinné technologické 
opatrenia s cieľom predísť ich 
obchádzaniu, výkonný umelec môže 
zmluvu o prevode alebo postúpení ukončiť 
iba minimálne desať dní po oznámení. 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. 

Or. en

Odôvodnenie

Oznamovacia lehota je potrebná pred možným ukončením zmluvy o prevode alebo postúpení 
zo strany výkonného umelca, aby sa predišlo možným zneužitiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Sharon Bowles

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

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 

6. V prípade, že výrobca zvukových 
záznamov po udelení predĺženia 
autorských práv neponúka alebo prestane 
ponúkať na predaj rozmnoženiny 
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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 
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.

zvukového záznamu na predaj v 
dostatočnom množstve alebo ho 
sprístupňovať verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup 
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.

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.

V prípade, že sa po udelenú predĺženia 
lehoty ochrany zvukový záznam 
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. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisiaci s návrhom registračného systému.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Jacques Toubon

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 
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.

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 rozmnoženiny 
zvukového záznamu na predaj v
dostatočnom množstve alebo ho 
sprístupňovať verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup 
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 v súlade s 
príslušnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Ak sa zmluva o prevode alebo 
postúpení ukončí v súlade s vetami 1 alebo 
2, práva výrobcu zvukových záznamov na 
zvukový záznam uplynú.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť výkonných umelcov konať spoločne je nerealistická.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 
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.

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 rozmnoženiny aspoň jednej 
verzie zvukového záznamu na predaj v 
dostatočnom množstve alebo nesprístupní
verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými 
prostriedkami aspoň jednu verziu 
zvukového záznamu takým spôsobom, že 
jednotlivci môžu mať prístup k nemu z 
miesta a v čase, ktorý si individuálne 
zvolia, výkonný umelec môže o to výrobcu 
požiadať a v prípade, že výrobca tejto 
žiadosti v primeranom čase nevyhovie,
môže výkonný umelec postúpenie práv na 
daný zvukový záznam ukončiť. V prípade, 
že zvukový záznam obsahuje záznam 
výkonov viacerých výkonných umelcov, 
títo môžu prevod alebo postúpenie ukončiť 
len spoločne. Ak sa zmluva o prevode 
alebo postúpení ukončí v súlade s vetami 1 
alebo 2, práva výrobcu zvukových 
záznamov na daný zvukový záznam 
uplynú.

Or. en
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Odôvodnenie

Je nereálne očakávať od výrobcu, že ponúkne na predaj/sprístupní všetky verzie zvukového 
záznamu.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že výrobca musí sprístupniť 
aspoň jednu verziu a konštatuje a konštatuje, že ak výrobca neponúkne na predaj/nesprístupní 
aspoň jednu verziu, výkonný umelec ho o to môže požiadať. V prípade, že to výrobca v 
primeranom čase neurobí, výkonný umelec môže postúpenie práv týkajúce sa daného 
zvukového záznamu ukončiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Hans-Peter Mayer

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 
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.

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 
aspoň jednej verzie zvukového záznamu na 
predaj v dostatočnom množstve alebo ho
sprístupňovať verejnosti aspoň jednu 
verziu zvukového záznamu drôtovými 
alebo bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup 
k nim z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, výkonný umelec môže 
od výrobcu zvukových záznamov 
požadovať, aby tak urobil. Ak výrobca 
zvukových záznamov tejto žiadosti 
nevyhovie v primeranom čase, môže 
umelec vypovedať práva týkajúce sa tohto 
záznamu. V prípade, že zvukový záznam 
obsahuje záznam výkonov viacerých 
výkonných umelcov, zmluvy o prevode 
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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 
tento zvukový záznam uplynú.

Or. de

Odôvodnenie

Požadovať od výrobcu, aby uviedol do predaja/sprístupnil každú verziu záznamu, nie je 
prakticky uskutočniteľné. Tento PDN objasňuje, že výrobca musí sprístupniť aspoň jednu 
verziu, a že v prípade, že výrobca neuvedie do predaja/nesprístupní aspoň jednu verziu, môže 
o to umelec žiadať. Ak potom výrobca zvukových záznamov tejto žiadosti v primeranom čase 
nevyhovie, môže umelec vypovedať prenos práv týkajúcich sa tohto zvukového záznamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Georgios Papastamkos

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 
k nim z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, výkonný umelec môže 
zmluvu o prevode alebo postúpení

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 rozmnoženiny aspoň jednej 
verzie zvukového záznamu na predaj v 
dostatočnom množstve alebo nesprístupní
verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými 
prostriedkami aspoň jednu verziu 
zvukového záznamu takým spôsobom, že 
jednotlivci môžu mať prístup k nemu z 
miesta a v čase, ktorý si individuálne 
zvolia, výkonný umelec môže o to výrobcu 
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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.

požiadať a v prípade, že výrobca tejto 
žiadosti v primeranom čase nevyhovie,
môže výkonný umelec postúpenie práv na 
daný zvukový záznam ukončiť. V prípade, 
že zvukový záznam obsahuje záznam 
výkonov viacerých výkonných umelcov, 
títo môžu prevod alebo postúpenie ukončiť 
len spoločne. Ak sa prevod alebo 
postúpenie ukončí v súlade s vetami 1 
alebo 2, práva výrobcu zvukových 
záznamov na daný zvukový záznam 
uplynú.

Or. en

Odôvodnenie

Je nereálne očakávať od výrobcu, že ponúkne na predaj/sprístupní všetky verzie zvukového 
záznamu.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že výrobca musí sprístupniť 
aspoň jednu verziu a konštatuje a konštatuje, že ak výrobca neponúkne na predaj/nesprístupní 
aspoň jednu verziu, výkonný umelec ho o to môže požiadať. V prípade, že to výrobca v 
primeranom čase neurobí, výkonný umelec môže postúpenie práv týkajúce sa daného 
zvukového záznamu ukončiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Sajjad Karim

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

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 rozmnoženiny aspoň jednej 
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rozmnoženiny zvukového záznamu na 
predaj v dostatočnom množstve alebo ho 
sprístupňovať verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup 
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.

verzie zvukového záznamu na predaj v 
dostatočnom množstve alebo nesprístupní
verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými 
prostriedkami aspoň jednu verziu 
zvukového záznamu takým spôsobom, že 
jednotlivci môžu mať prístup k nemu z 
miesta a v čase, ktorý si individuálne 
zvolia, výkonný umelec môže o to výrobcu 
požiadať a v prípade, že výrobca tejto 
žiadosti v primeranom čase nevyhovie,
môže výkonný umelec postúpenie práv na 
daný zvukový záznam ukončiť. V prípade, 
že zvukový záznam obsahuje záznam 
výkonov viacerých výkonných umelcov, 
títo môžu prevod alebo postúpenie ukončiť 
len spoločne. Ak sa prevod alebo 
postúpenie ukončí v súlade s vetami 1 
alebo 2, práva výrobcu zvukových 
záznamov na daný zvukový záznam 
uplynú.

Or. en

Odôvodnenie

Je nereálne očakávať od výrobcu, že ponúkne na predaj/sprístupní všetky verzie zvukového 
záznamu.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že výrobca musí sprístupniť 
aspoň jednu verziu a konštatuje a konštatuje, že ak výrobca neponúkne na predaj/nesprístupní 
aspoň jednu verziu, výkonný umelec ho o to môže požiadať. V prípade, že to výrobca v 
primeranom čase neurobí, výkonný umelec môže postúpenie práv týkajúce sa daného 
zvukového záznamu ukončiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Renate Weber

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 

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 
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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 
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.

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 
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 spoločne alebo 
jednotlivo. Ak sa zmluva o prevode alebo 
postúpení ukončí v súlade s vetami 1 alebo 
2, práva výrobcu zvukových záznamov na 
zvukový záznam uplynú.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, ak je viacero výkonných umelcov zapojených do rovnakého výkonu, je od nich 
nerealistické požadovať, aby konali spoločne. Päťďesiat rokov po zaznamenaní výkonu 
výkonní umelci nemusia poznať mená iných výkonných umelcov, ktorí boli zapojení do toho 
istého výkonu, vedieť nadviazať kontakt s inými výkonnými umelcami, ani byť schopní 
dohodnúť sa s nimi na spoločnom postupe. Je preto potrebné umožniť im konať individuálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Sajjad Karim

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

Or. en

Odôvodnenie

Doložka „použi, alebo sa vzdaj“ je zameraná na ochranu práv výkonných umelcov a 
zabezpečuje, že výrobcovia zvukových záznamov nemôžu práva nespravodlivo obmedziť. 
Článok 10a 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Jacques Toubon

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 

V prípade, že päť rokov 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 
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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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je zavedenie doložky „použi alebo sa vzdaj“ (use it or lose it) vítané, mala by byť 
pružnejšia. Ak sa práva navrátia výkonnému umelcovi, ten by mal dostať spravodlivú 
príležitosť využiť svoj výkon predtým, než opäť o práva príde. Preto by sa malo výkonným 
umelcom poskytnúť rozumnejšie obdobie, a to 5 rokov na to, aby mohli svoje práva opäť 
použiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Bert Doorn

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 

V prípade, že päť rokov 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 
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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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Je spravodlivé mať k dispozícii dlhšie obdobie pred tým, ako práva prejdú do verejného 
vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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.

V prípade, že päť rokov 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.
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Or. en

Odôvodnenie

S cieľom umožniť nové využívanie výkonu sa musí výkonnému umelcovi po tom, ako sa mu 
navrátia jeho práva, umožniť začať nové využívanie daného výkonu. Jeden rok je príliš krátka 
doba, aby výkonný umelec získal svoje práva na svoj výkon späť, uzavrel zmluvu s novým 
výrobcom a sprístupnil svoj výkon verejnosti. Päť rokov je vhodnejším časovým rámcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Renate Weber

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.

V prípade, že päť rokov 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.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je zavedenie doložky „použi alebo sa vzdaj“ (use it or lose it) vítané, mala by byť 
pružnejšia. Ak sa práva navrátia výkonnému umelcovi, ten by mal dostať spravodlivú 
príležitosť využiť svoj výkon predtým, než opäť o práva príde. Preto by sa malo výkonným 
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umelcom poskytnúť rozumnejšie obdobie, a to 5 rokov na to, aby mohli svoje práva opäť 
použiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Jacques Toubon

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Ak má výkonný umelec nárok na 
pravidelné platby, výkonnému umelcovi sa 
z týchto platieb nezrážajú žiadne 
preddavky alebo zmluvne stanovené 
zrážky po okamihu, kedy podľa článku 3 
ods. 1 pred zmenou a doplnením 
prostredníctvom smernice [// uveďte číslo 
tejto meniacej a doplňujúcej smernice] ES 
výkonný umelec už nie je chránený.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je veľmi dôležité preto, aby výkonní umelci mohli mať úžitok zo všetkých 
autorských honorárov, na ktoré majú nárok počas predĺženej lehoty, napriek zamietnutiu 
vyplatenia týchto odmien nahrávacími spoločnosťami na základe toho, že preddavky 
vyplatené umelcom ešte nezískali späť. Bez tohto dodatočného ustanovenia môže byť 
predĺženie lehoty ochrany v konečnom dôsledku prospešné len pre malú skupinu 
prominentných výkonných umelcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Renate Weber

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 6a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Členské štáty príjmu primerané 
opatrenia, aby sa zabezpečilo, že zmluvné 
autorské honoráre alebo odmeny 
nezaťažené preddavkami alebo zmluvne 
stanovenými zrážkami, sa počas 
predĺženého obdobia vyplácajú výkonným 
umelcom, ktorých výhradné práva boli 
prevedené na výrobcu za platbu 
pravidelnej odmeny.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je veľmi dôležité preto, aby výkonní umelci mohli mať úžitok zo všetkých 
autorských honorárov, na ktoré majú nárok počas predĺženej lehoty, napriek zamietnutiu 
vyplatenia týchto odmien nahrávacími spoločnosťami na základe toho, že preddavky 
vyplatené umelcom ešte nezískali späť. Bez tohto dodatočného ustanovenia môže byť 
predĺženie lehoty ochrany v konečnom dôsledku prospešné len pre malú skupinu 
prominentných výkonných umelcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Nicolae Vlad Popa

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2006/116/ES
Článok 1 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Lehota ochrany hudobnej kompozície s 
textom uplynie 70 rokov po smrti 
poslednej z najdlhšie žijúcich týchto osôb, 
bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú tieto 
osoby pokladané za spoluautorov: autora 
textu a skladateľa hudby.“

„Lehota ochrany hudobnej kompozície s 
textom uplynie po smrti treťostupňových 
dedičov autora alebo 70 rokov po smrti 
poslednej z najdlhšie žijúcich týchto osôb, 
podľa toho, ktorá z týchto skutočností 
nastane neskôr, bez ohľadu na to, či sú 
alebo nie sú tieto osoby pokladané za 
spoluautorov: autora textu a skladateľa 
hudby.“

Or. en
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Odôvodnenie

Dlhšia lehota ochrany je potrebná na to, aby sa zabezpečilo, že dediči autora získajú svoje 
primerané podiely na zisku.  Je potrebné zabezpečiť, aby treťostupňoví a vyšší dediči získali 
toto právo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2006/116/ES
Článok 1 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Lehota ochrany hudobnej kompozície s 
textom uplynie 70 rokov po smrti 
poslednej z najdlhšie žijúcich týchto osôb, 
bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú tieto 
osoby pokladané za spoluautorov: autora 
textu a skladateľa hudby.“

Lehota ochrany hudobnej kompozície s 
textom uplynie 70 rokov po smrti 
poslednej z týchto najdlhšie žijúcich osôb:
autora textu a skladateľa hudby.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné uplynutie autorských práv na texty a hudbu je v prípade spoluautorstva zmysluplné. 
Avšak ak došlo k spojeniu textov s hudbou na základe zvykov alebo náhodou napriek tomu, že 
boli napísané a zložené nezávisle, mali by disponovať vlastnými obdobiami ochrany 
autorských práv, čo by prípadne umožnilo rôzne kombinácie (napríklad ako je tomu často v 
prípade hymien).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Jacques Toubon

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vkladá sa tento článok:

„Článok 2a
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Najneskôr …* a ďalej každé štyri roky 
predloží Komisia Európskemu 
parlamentu, Rade a Hospodárskemu a 
sociálnemu výboru správu o uplatňovaní 
a vplyvoch tejto smernice, v ktorej okrem
iného na základe osobitných informácií 
poskytnutých členskými štátmi posúdi 
účinnosť opatrení prijatých pri revízii 
tejto smernice vzhľadom k sledovaným 
cieľom. Komisia preskúma najmä 
skutočnosť, či má predĺženie lehoty 
ochrany práv pozitívny vplyv na sociálnu 
situáciu výkonných umelcov a na 
hudobnú tvorbu a či sa doplnkové 
opatrenia prejavujú ako užitočné pre 
dosahovanie týchto cieľov.
* Tri roky po dátume transpozície tejto smernice."

Or. en
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