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Pozmeňujúci návrh 56
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Šírenie obsahu, ktorý je chránený 
autorskými právami a súvisiacimi právami, 
ako aj súvisiace služby zahŕňajúce knihy, 
audiovizuálnu tvorbu a hudobné nahrávky 
vyžadujú poskytovanie licencií na práva 
rôznych držiteľov autorských práv a 
súvisiacich práv, ako sú napríklad autori, 
výkonní umelci, producenti a vydavatelia. 
Držitelia práv si bežne vyberajú buď 
individuálnu, alebo kolektívnu správu 
svojich práv. Správa autorských práv a 
súvisiacich práv zahŕňa poskytovanie 
licencií používateľom, kontrolu 
nadobúdateľov licencií a monitorovanie 
využívania práv, presadzovanie autorských 
práv a súvisiacich práv, vyberanie 
finančných príjmov získaných na základe 
využívania práv a prideľovanie súm 
splatných držiteľom práv. Organizácie 
kolektívnej správy umožňujú držiteľom 
práv, aby získali odmenu za používanie 
diel, ktorú by sami nemohli kontrolovať či 
presadzovať, a to aj na zahraničných 
trhoch. Navyše zohrávajú dôležitú 
spoločenskú a kultúrnu úlohu ako 
propagátori rozmanitosti kultúrnych 
prejavov, keďže umožňujú prístup na trh 
najmenšiemu a menej rozšírenému 
repertoáru. V článku 167 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie sa požaduje, 
aby Európska únia pri svojej činnosti 
zohľadňovala kultúrne aspekty a 
predovšetkým, aby rešpektovala a 
podporovala rozmanitosť svojich kultúr.

(2) Šírenie obsahu, ktorý je chránený
autorskými právami a súvisiacimi právami, 
ako aj súvisiace služby zahŕňajúce knihy, 
audiovizuálnu tvorbu a hudobné nahrávky 
vyžadujú poskytovanie licencií na práva 
rôznych držiteľov autorských práv 
a súvisiacich práv, ako sú napríklad autori, 
výkonní umelci, producenti a vydavatelia. 
Držitelia práv si bežne vyberajú buď 
individuálnu, alebo kolektívnu správu 
svojich práv. Správa autorských práv 
a súvisiacich práv zahŕňa poskytovanie 
licencií používateľom, kontrolu 
nadobúdateľov licencií a monitorovanie 
využívania práv, presadzovanie autorských 
práv a súvisiacich práv, vyberanie 
finančných príjmov získaných na základe 
využívania práv a prideľovanie súm 
splatných držiteľom práv. Organizácie 
kolektívnej správy umožňujú držiteľom 
práv, aby získali odmenu za používanie 
diel, ktorú by sami nemohli kontrolovať či 
presadzovať, a to aj na zahraničných 
trhoch. Navyše zohrávajú dôležitú 
spoločenskú a kultúrnu úlohu ako 
propagátori rozmanitosti kultúrnych 
prejavov, keďže umožňujú prístup na trh 
najmenšiemu a menej rozšírenému 
repertoáru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
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Sabine Verheyen

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Služby organizácií kolektívnej správy 
pre držiteľov práv a používateľov sú 
rozhodujúce pre vývoj a zachovanie 
kultúrnej scény v Európe a pre kultúrne 
rozmanité tvorivé odvetvia. Organizácie 
kolektívnej správy podporujú tvorcov pri 
rozvoji dôležitých spoločenských 
a kultúrnych činností tým, že zabezpečujú 
prístup na trh pre náročný alebo menej 
populárny repertoár a nových umelcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 167 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa požaduje, aby 
Európska únia pri svojej činnosti 
zohľadňovala kultúrne aspekty 
a predovšetkým, aby rešpektovala 
a podporovala rozmanitosť svojich kultúr. 
Členské štáty by na základe toho mali 
chrániť, rešpektovať a podporovať 
kultúrnu rozmanitosť. Organizácie 
kolektívnej správy zohrávajú a aj naďalej 
budú zohrávať dôležitú úlohu ako 
podporovatelia rozmanitosti kultúrneho 
prejavu tým, že najmenšiemu a menej 
populárnemu repertoáru umožnia prístup 
na trh, ako aj tým, že poskytujú sociálne, 
kultúrne a vzdelávacie služby pre 
držiteľov práv a verejnosť.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Organizácie kolektívnej správy, ktoré 
vzniknú v EÚ, musia - ako poskytovatelia 
služieb - spĺňať vnútroštátne požiadavky 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 
o službách na vnútornom trhu[18], ktorej 
účelom je vytvorenie právneho rámca na 
zaistenie slobody usadiť sa a voľného 
pohybu služieb medzi členskými štátmi. Z 
toho vyplýva, že organizácie kolektívnej 
správy by mali svoje služby poskytovať 
voľne cez hranice a zastupovať držiteľov 
práv, ktorí majú pobyt alebo sídlo v iných 
členských štátoch, alebo poskytovať 
licencie používateľom, ktorí majú pobyt 
alebo sídlo v iných členských štátoch.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Organizácie kolektívnej správy, ktoré 
vzniknú v EÚ, musia - ako poskytovatelia 
služieb - spĺňať vnútroštátne požiadavky 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 
o službách na vnútornom trhu[18], ktorej 
účelom je vytvorenie právneho rámca na 

vypúšťa sa
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zaistenie slobody usadiť sa a voľného 
pohybu služieb medzi členskými štátmi. Z 
toho vyplýva, že organizácie kolektívnej 
správy by mali svoje služby poskytovať 
voľne cez hranice a zastupovať držiteľov 
práv, ktorí majú pobyt alebo sídlo v iných 
členských štátoch, alebo poskytovať 
licencie používateľom, ktorí majú pobyt 
alebo sídlo v iných členských štátoch.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 61
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Organizácie kolektívnej správy, ktoré 
vzniknú v EÚ, musia - ako poskytovatelia 
služieb - spĺňať vnútroštátne požiadavky 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu, ktorej účelom 
je vytvorenie právneho rámca na zaistenie 
slobody usadiť sa a voľného pohybu 
služieb medzi členskými štátmi. Z toho 
vyplýva, že organizácie kolektívnej správy 
by mali svoje služby poskytovať voľne cez 
hranice a zastupovať držiteľov práv, ktorí 
majú pobyt alebo sídlo v iných členských 
štátoch, alebo poskytovať licencie 
používateľom, ktorí majú pobyt alebo sídlo 
v iných členských štátoch.

(3) Organizácie kolektívnej správy, ktoré 
vzniknú v EÚ, musia – ako poskytovatelia 
služieb – spĺňať vnútroštátne požiadavky 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 
o službách na vnútornom trhu, ktorej 
účelom je vytvorenie právneho rámca na 
zaistenie slobody usadiť sa a voľného 
pohybu služieb medzi členskými štátmi. 
Z toho vyplýva, že organizácie kolektívnej 
správy by mali môcť svoje služby 
poskytovať cez hranice a zastupovať 
držiteľov práv, ktorí majú pobyt alebo 
sídlo v iných členských štátoch, alebo 
poskytovať licencie používateľom, ktorí 
majú pobyt alebo sídlo v iných členských 
štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Orgány členských štátov by aj naďalej mali mať možnosť schvaľovať organizácie kolektívnej 
správy, kým začnú fungovať.
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Pozmeňujúci návrh 62
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Touto smernicou sa ustanovujú 
minimálne ustanovenia potrebné na 
dosiahnutie voľného pohybu služieb na 
jednotnom trhu. Nie sú ňou dotknuté 
opatrenia, ktoré prijímajú členské štáty 
v súlade s právnymi predpismi EÚ na 
ochranu alebo podporu kultúrnej 
a jazykovej rozmanitosti a tiež 
sociálnopolitických cieľov v prospech 
umelcov. Pojem „naliehavé dôvody 
všeobecného záujmu“, na ktoré sa 
odvolávajú niektoré ustanovenia tejto 
smernice, sa vyvinul z judikatúry Súdneho 
dvora v súvislosti s článkami 43 a 49 
ZFEÚ a je možné, že sa bude ďalej 
vyvíjať. K takýmto dôvodom patria 
prinajmenšom tieto dôvody relevantné pre 
túto smernicu: sociálnopolitické ciele, 
ochrana prijímateľov služieb, ochrana 
duševného vlastníctva, kultúrnopolitické 
ciele, podpora národného jazyka, ochrana 
národného historického a kultúrneho 
dedičstva.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 63
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Existujú značné rozdiely medzi 
vnútroštátnymi pravidlami upravujúcimi 
fungovanie organizácií kolektívnej správy, 
predovšetkým pokiaľ ide o ich 

(4) Existujú značné rozdiely medzi 
vnútroštátnymi pravidlami upravujúcimi 
fungovanie organizácií kolektívnej správy, 
predovšetkým pokiaľ ide o ich 
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transparentnosť a zodpovednosť voči 
členom a držiteľom práv. Okrem ťažkostí, 
s ktorými sa stretávajú zahraniční držitelia 
práv pri vykonávaní svojich práv, a príliš 
častom slabom finančnom spravovaní 
vybraných príjmov, problémy s 
fungovaním organizácií kolektívnej správy 
vedú k nedostatkom pri využívaní 
autorských práv a s nimi súvisiacich práv 
na vnútornom trhu v neprospech členov 
organizácií kolektívnej správy, držiteľov 
práv a používateľov. Takéto problémy sa 
nevyskytujú pri fungovaní nezávislých 
poskytovateľov služieb spravovania práv, 
ktorí pôsobia ako zástupcovia držiteľov 
práv pri spravovaní ich práv na 
komerčnom základe, pričom držitelia práv 
neuplatňujú členské práva.

transparentnosť a zodpovednosť voči 
členom a držiteľom práv. Okrem ťažkostí, 
s ktorými sa stretávajú zahraniční držitelia 
práv pri vykonávaní svojich práv, a príliš 
častom slabom finančnom spravovaní 
vybratých príjmov, problémy s fungovaním 
organizácií kolektívnej správy vedú 
k nedostatkom pri využívaní autorských 
práv a s nimi súvisiacich práv na 
vnútornom trhu v neprospech členov 
organizácií kolektívnej správy, držiteľov 
práv a používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Existujú značné rozdiely medzi 
vnútroštátnymi pravidlami upravujúcimi 
fungovanie organizácií kolektívnej správy, 
predovšetkým pokiaľ ide o ich 
transparentnosť a zodpovednosť voči 
členom a držiteľom práv. Okrem ťažkostí, 
s ktorými sa stretávajú zahraniční držitelia 
práv pri vykonávaní svojich práv, a príliš 
častom slabom finančnom spravovaní 
vybraných príjmov, problémy s 
fungovaním organizácií kolektívnej správy 
vedú k nedostatkom pri využívaní 
autorských práv a s nimi súvisiacich práv 
na vnútornom trhu v neprospech členov 
organizácií kolektívnej správy, držiteľov 
práv a používateľov. Takéto problémy sa 
nevyskytujú pri fungovaní nezávislých 

(4) Existujú značné rozdiely medzi 
vnútroštátnymi pravidlami upravujúcimi 
fungovanie organizácií kolektívnej správy, 
predovšetkým pokiaľ ide o ich 
transparentnosť a zodpovednosť voči 
členom a držiteľom práv. Okrem ťažkostí, 
s ktorými sa stretávajú zahraniční držitelia 
práv pri vykonávaní svojich práv, a príliš 
častom slabom finančnom spravovaní 
vybratých príjmov, problémy s fungovaním 
organizácií kolektívnej správy vedú 
k nedostatkom pri využívaní autorských
práv a s nimi súvisiacich práv na 
vnútornom trhu v neprospech členov 
organizácií kolektívnej správy, držiteľov 
práv a používateľov. Takéto problémy sa 
nevyskytujú pri fungovaní nezávislých 
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poskytovateľov služieb spravovania práv, 
ktorí pôsobia ako zástupcovia držiteľov 
práv pri spravovaní ich práv na 
komerčnom základe, pričom držitelia práv 
neuplatňujú členské práva.

poskytovateľov služieb spravovania práv, 
ktorí pôsobia ako zástupcovia držiteľov 
práv pri spravovaní ich práv na 
komerčnom základe, pričom držitelia práv 
neuplatňujú členské práva, pokiaľ 
nepôsobia v priamej súťaži 
s organizáciami kolektívnej správy 
v oblastiach výberu a prideľovania 
dlžných súm držiteľom práv. V takýchto 
prípadoch neplatia kritériá vlastníctva 
a kontroly zo strany členov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V záujme zaistenia plného využitia 
výhod vnútorného trhu držiteľmi 
autorských práv a súvisiacich práv v 
prípade, že sa ich práva spravujú 
kolektívne, a v záujme zaistenia, aby 
nebola neprimerane ovplyvnená sloboda 
vykonávať tieto práva, je potrebné, aby 
ustanovujúce dokumenty organizácií 
kolektívnej správy obsahovali primerané 
záruky. Okrem toho organizácie 
kolektívnej správy by v súlade so 
smernicou 2006/123/ES nemali pri 
poskytovaní služieb spravovania priamo 
ani nepriamo diskriminovať držiteľov 
práv na základe ich štátnej príslušnosti, 
miesta pobytu alebo sídla.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Josef Weidenholzer
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Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V záujme zaistenia plného využitia 
výhod vnútorného trhu držiteľmi 
autorských práv a súvisiacich práv v 
prípade, že sa ich práva spravujú 
kolektívne, a v záujme zaistenia, aby 
nebola neprimerane ovplyvnená sloboda 
vykonávať tieto práva, je potrebné, aby 
ustanovujúce dokumenty organizácií 
kolektívnej správy obsahovali primerané 
záruky. Okrem toho organizácie 
kolektívnej správy by v súlade so 
smernicou 2006/123/ES nemali pri 
poskytovaní služieb spravovania priamo 
ani nepriamo diskriminovať držiteľov práv 
na základe ich štátnej príslušnosti, miesta 
pobytu alebo sídla.

(8) V záujme zaistenia plného využitia 
výhod vnútorného trhu držiteľmi 
autorských práv a súvisiacich práv 
v prípade, že sa ich práva spravujú 
kolektívne, a v záujme zaistenia, aby 
nebola za žiadnych okolností ovplyvnená 
sloboda vykonávať tieto práva, je potrebné, 
aby ustanovujúce dokumenty organizácií 
kolektívnej správy obsahovali primerané 
záruky. Okrem toho organizácie 
kolektívnej správy by v súlade so 
smernicou 2006/123/ES nemali pri 
poskytovaní služieb spravovania priamo 
ani nepriamo diskriminovať držiteľov práv 
na základe ich štátnej príslušnosti, miesta 
pobytu alebo sídla. Zamedzí sa akejkoľvek 
priamej alebo nepriamej diskriminácii na 
základe predchádzajúcich licencií, 
rozsahu repertoára alebo očakávaného 
obratu.

Or. de

Odôvodnenie

Treba zamedziť každej priamej a nepriamej diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh 67
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Sloboda poskytovať alebo prijímať 
služby cezhraničnej kolektívnej správy 
znamená, že držitelia práv si môžu 
slobodne vybrať organizáciu kolektívnej 
správy, ktorá bude spravovať ich práva, 
napríklad práva týkajúce sa verejného 

(9) Sloboda poskytovať alebo prijímať 
služby cezhraničnej kolektívnej správy 
znamená, že držitelia práv si môžu 
slobodne vybrať organizáciu kolektívnej 
správy, ktorá bude spravovať ich práva, 
napríklad práva týkajúce sa verejného 
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vystúpenia alebo vysielacie práva, alebo 
kategórie práv, napríklad interaktívnu 
komunikáciu s verejnosťou, pod 
podmienkou, že organizácia kolektívnej 
správy takéto práva alebo kategórie práv už 
spravuje. Z toho vyplýva, že držitelia práv 
môžu bez problémov odňať svoje práva 
alebo kategórie práv organizácii 
kolektívnej správy a zveriť všetky práva 
alebo ich časť inej organizácii kolektívnej 
správy alebo inému subjektu alebo ich na 
túto organizáciu či subjekt preniesť, bez 
ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sídli 
organizácia kolektívnej správy alebo 
držiteľ práv alebo aká je ich štátna 
príslušnosť. Podobnú flexibilitu, pokiaľ ide 
o spravovanie rôznych druhov diel a 
ďalších predmetov ochrany, by držiteľom 
práv mali takisto ponúkať organizácie 
kolektívnej správy spravujúce rôzne druhy 
diel a ďalšie predmety ochrany, napríklad 
literárne, hudobné či fotografické diela. 
Organizácie kolektívnej správy by mali 
informovať držiteľov práv o tejto možnosti 
a umožniť im čo najjednoduchšie 
využívanie. Napokon touto smernicou by 
nemali byť dotknuté možnosti držiteľov 
práv spravovať si svoje práva individuálne 
vrátane nekomerčného využívania.

vystúpenia alebo vysielacie práva, alebo 
kategórie práv, napríklad interaktívnu 
komunikáciu s verejnosťou, pod 
podmienkou, že organizácia kolektívnej 
správy takéto práva alebo kategórie práv už 
spravuje. Z toho vyplýva, že držitelia práv 
môžu bez problémov odňať svoje práva 
alebo kategórie práv organizácii 
kolektívnej správy a zveriť všetky práva 
alebo ich časť inej organizácii kolektívnej 
správy alebo inému subjektu alebo ich na 
túto organizáciu či subjekt preniesť, bez 
ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sídli 
organizácia kolektívnej správy alebo 
držiteľ práv alebo aká je ich štátna 
príslušnosť. Podobnú flexibilitu, pokiaľ ide 
o spravovanie rôznych druhov diel 
a ďalších predmetov ochrany, by držiteľom 
práv mali takisto ponúkať organizácie 
kolektívnej správy spravujúce rôzne druhy 
diel a ďalšie predmety ochrany, napríklad 
literárne, hudobné či fotografické diela. 
Organizácie kolektívnej správy by mali 
informovať držiteľov práv o tejto možnosti 
a umožniť im čo najjednoduchšie 
využívanie. Napokon touto smernicou by 
sa mali chrániť a posilniť možnosti 
držiteľov práv spravovať si svoje práva 
individuálne vrátane nekomerčného 
využívania.

Or. de

Odôvodnenie

Smernica by mala prispieť k posilneniu ochrany.

Pozmeňujúci návrh 68
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Jednotlivé vykonávanie výhradných 
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hospodárskych práv, čo je častý prípad 
audiovizuálneho odvetvia, je tiež v súlade 
s cieľmi vnútorného trhu, keďže sa ním 
upevňuje využívanie práv producentov, 
a tým sa znižuje potenciál fragmentácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Robert Rochefort

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Pri vykonávaní ustanovení smernice 
by sa mala zohľadniť špecifickosť 
každého odvetvia. V smernici by sa mala 
osobitne zohľadniť skutočnosť, že 
v audiovizuálnom odvetví, ktoré sa 
všeobecne vyznačuje nevyváženým 
vzťahom medzi autormi a producentmi, 
predstavuje kolektívna správa 
uprednostňovaný spôsob zabezpečenia 
spravodlivej odmeny pre autorov. 
Znamená to, že organizácie kolektívnej 
správy, ktoré spravujú práva autorov 
v audiovizuálnom odvetví, musia byť 
schopné predvídať skupinové oprávnenie 
spravovať práva bez toho, žeby robili 
rozdiely medzi kategóriami. Mali by tiež 
môcť regulovať podmienky odňatia 
v miere potrebnej na zabezpečenie ich 
úlohy zlučovať náklady na správu 
v prospech všetkých autorov a chrániť 
a podporovať kultúrnu rozmanitosť 
a právnu istotu pre používateľov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Toine Manders
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Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Členstvo v organizáciách kolektívnej 
správy by malo byť založené na 
objektívnych a nediskriminačných
kritériách vrátane vydavateľov, ktorí sú na 
základe dohody o využívaní práv 
oprávnení podieľať sa na príjmoch z práv 
spravovaných organizáciami kolektívnej 
správy a vyberať takéto príjmy od 
uvedených organizácií.

(10) Členstvo v organizáciách kolektívnej 
správy by malo byť založené na 
objektívnych a nediskriminačných 
kritériách vrátane združení držiteľov práv, 
ako sú iné organizácie kolektívnej správy 
alebo únie držiteľov práv, a vydavateľov, 
ktorí sú na základe dohody o využívaní 
práv oprávnení podieľať sa na príjmoch 
z práv spravovaných organizáciami 
kolektívnej správy a vyberať takéto príjmy 
od organizácií kolektívnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Očakáva sa, že organizácie 
kolektívnej správy budú konať v 
najlepšom záujme svojich členov. Preto je 
dôležité zabezpečiť systémy, ktoré 
umožnia členom organizácií kolektívnej 
správy uplatňovať členské práva formou 
účasti na prijímaní rozhodnutí uvedených 
organizácií. Zastúpenie rôznych kategórií 
členov pri rozhodovaní musí byť 
spravodlivé a vyvážené. Ak nebudú 
existovať žiadne ustanovenia o spôsobe 
uskutočnenia valného zhromaždenia členov 
organizácie kolektívnej správy, mohla by 
sa oslabiť účinnosť pravidiel týkajúcich sa 
valného zhromaždenia. Preto je potrebné 
zabezpečiť, aby sa valné zhromaždenie 
uskutočňovalo pravidelne aspoň raz za rok 
a aby prijímalo najdôležitejšie rozhodnutia 
v organizácii kolektívnej správy.

(11) Organizácie kolektívnej správy majú
konať v najlepšom kolektívnom záujme 
držiteľov práv, ktorých zastupujú. Preto je 
dôležité zabezpečiť systémy, ktoré 
umožnia členom organizácií kolektívnej 
správy uplatňovať členské práva formou 
účasti na prijímaní rozhodnutí uvedených 
organizácií. Zastúpenie rôznych kategórií 
členov, ako sú producenti alebo výkonní 
umelci, pri rozhodovaní musí byť 
spravodlivé a vyvážené. Ak nebudú 
existovať žiadne ustanovenia o spôsobe 
uskutočnenia valného zhromaždenia členov 
organizácií kolektívnej správy, mohla by 
sa oslabiť účinnosť pravidiel týkajúcich sa 
valného zhromaždenia. Preto je potrebné 
zabezpečiť, aby sa valné zhromaždenie 
uskutočňovalo pravidelne aspoň raz za rok 
a aby prijímalo najdôležitejšie rozhodnutia 
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v organizácii kolektívnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Členovia organizácií kolektívnej 
správy by mali mať právo zúčastniť sa a 
hlasovať na valnom zhromaždení. Výkon 
tohto práva možno obmedziť len 
spravodlivými a primeranými 
obmedzeniami. Výkon hlasovacích práv by 
mal byť jednoduchý.

(12) Členovia organizácií kolektívnej 
správy by mali mať právo zúčastniť sa 
a hlasovať na valnom zhromaždení. Výkon 
tohto práva možno obmedziť len 
spravodlivými a primeranými 
obmedzeniami. Výkon hlasovacích práv by 
mal byť jednoduchý a podľa možnosti by 
sa mal uskutočňovať elektronicky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 73
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Členovia organizácií kolektívnej 
správy by mali mať právo zúčastniť sa a 
hlasovať na valnom zhromaždení. Výkon 
tohto práva možno obmedziť len 
spravodlivými a primeranými 
obmedzeniami. Výkon hlasovacích práv by 
mal byť jednoduchý.

(12) Všetci členovia organizácií 
kolektívnej správy sa môžu zúčastniť 
a hlasovať na valnom zhromaždení. Výkon 
aktívnych a pasívnych hlasovacích práv by 
mal byť jednoduchý pre všetkých členov.

Or. de

Odôvodnenie

Nesmú existovať žiadne rozdielne kategórie členov, všetci členovia majú rovnaké a všeobecné 
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hlasovacie právo, ktoré môžu jednoducho vykonávať.

Pozmeňujúci návrh 74
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Členovia by mali mať právo podieľať 
sa na monitorovaní riadenia organizácií 
kolektívnej správy. V tejto súvislosti by 
organizácie kolektívnej správy mali 
ustanoviť dozornú funkciu zodpovedajúcu 
ich organizačnej štruktúre a umožniť 
členom zastúpenie v orgáne, ktorý túto 
funkciu vykonáva. S cieľom predísť 
nadmernému zaťaženiu menších 
organizácií a zabezpečiť, aby boli 
povinnosti vyplývajúce z tejto smernice 
primerané, členské štáty by mali mať 
možnosť (ak to budú považovať za 
nevyhnutné) oslobodiť najmenšie 
organizácie kolektívnej správy od 
povinnosti organizovať takúto dozornú 
funkciu.

(13) Členovia by mali mať právo podieľať 
sa na monitorovaní riadenia organizácií 
kolektívnej správy. V tejto súvislosti by 
organizácie kolektívnej správy mali 
ustanoviť dozornú funkciu zodpovedajúcu 
ich organizačnej štruktúre a umožniť 
členom zastúpenie v orgáne, ktorý túto 
funkciu vykonáva. S cieľom predísť 
nadmernému zaťaženiu menších 
organizácií kolektívnej správy v súlade so 
zásadami lepšej právnej regulácie
a zabezpečiť, aby boli povinnosti 
vyplývajúce z tejto smernice primerané, 
členské štáty by mali oslobodiť najmenšie 
organizácie kolektívnej správy od 
povinnosti organizovať takúto dozornú 
funkciu.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadami lepšej právnej regulácie a záväzkami Komisie môžu členské štáty 
oslobodiť mikrosubjekty od určitých, potenciálne zaťažujúcich požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 75
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Členovia by mali mať právo podieľať 
sa na monitorovaní riadenia organizácií 

(13) Členovia by mali mať právo podieľať 
sa na monitorovaní riadenia organizácií 
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kolektívnej správy. V tejto súvislosti by 
organizácie kolektívnej správy mali 
ustanoviť dozornú funkciu zodpovedajúcu 
ich organizačnej štruktúre a umožniť 
členom zastúpenie v orgáne, ktorý túto 
funkciu vykonáva. S cieľom predísť 
nadmernému zaťaženiu menších 
organizácií a zabezpečiť, aby boli 
povinnosti vyplývajúce z tejto smernice 
primerané, členské štáty by mali mať 
možnosť (ak to budú považovať za 
nevyhnutné) oslobodiť najmenšie 
organizácie kolektívnej správy od 
povinnosti organizovať takúto dozornú 
funkciu.

kolektívnej správy. V tejto súvislosti by 
organizácie kolektívnej správy mali 
ustanoviť dozornú funkciu zodpovedajúcu 
ich organizačnej štruktúre a umožniť 
rôznym kategóriám členov rovnaké 
zastúpenie v orgáne, ktorý túto funkciu 
vykonáva. S cieľom predísť nadmernému 
zaťaženiu menších organizácií 
a zabezpečiť, aby boli povinnosti 
vyplývajúce z tejto smernice primerané, 
členské štáty by mali mať možnosť (ak to 
budú považovať za nevyhnutné) oslobodiť 
najmenšie organizácie kolektívnej správy 
od povinnosti organizovať takúto dozornú 
funkciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Christian Engström

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Ak nie je možné sumy náležiace 
držiteľom práv prideliť, lebo organizácia 
kolektívnej správy neidentifikovala 
a nevyhľadala držiteľov práv, nemali by 
organizácie kolektívnej správy motiváciu 
usilovne vyhľadávať správnych držiteľov 
práv, ak by si mohli ponechať prostriedky 
a použiť ich na iné účely, ak sa im to 
nepodarí. Keďže hlavnú zodpovednosť za 
politiku v oblasti kultúry majú členské 
štáty, je vhodné, aby sa prostriedky, ktoré 
nemožno prideliť držiteľom práv, 
vyplácali do fondov, ktoré na tento účel 
zriadi a spravuje členský štát, v ktorom sa 
prostriedky vybrali. Za všetky žiadosti od 
nových držiteľov práv následne zodpovedá
fond. Každý členský štát následne 
rozhodne o použití prostriedkov vo fonde 
na súvisiace účely, ako je napríklad 
vyplatenie nových držiteľov práv podľa 
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smernice 2012/28/EÚ o určitých 
povolených spôsoboch použitia osirelých 
diel, digitalizácii a reštaurovaní nášho 
kultúrneho dedičstva a podporovaní 
kultúrnej rozmanitosti.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri zmenený článok 12 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 77
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Keďže držitelia práv majú nárok na 
odmenu za využívanie svojich práv, je 
dôležité, aby o všetkých zrážkach (iných 
ako sú poplatky za správu alebo zrážky 
požadované vnútroštátnymi právnymi 
predpismi) rozhodovali členovia 
organizácií kolektívnej správy a aby boli 
organizácie transparentné so zreteľom na 
držiteľov práv, pokiaľ ide o pravidlá 
upravujúce uvedené zrážky. Žiadny držiteľ 
práv nesmie byť diskriminovaný z hľadiska 
prístupu k sociálnym, kultúrnym či 
vzdelávacím službám financovaným z 
uvedených zrážok. Táto smernica by však 
nemala ovplyvniť vnútroštátne právo v 
žiadnom z hľadísk, ktoré nie sú touto 
smernicou regulované.

(16) Keďže držitelia práv majú nárok na 
odmenu za využívanie svojich práv, je 
dôležité, aby o všetkých zrážkach (iných 
ako sú poplatky za správu, napríklad 
zrážky na sociálne, kultúrne alebo 
vzdelávacie účely alebo zrážky požadované 
vnútroštátnymi právnymi predpismi)
rozhodovali členovia organizácií 
kolektívnej správy a aby boli organizácie 
transparentné so zreteľom na držiteľov 
práv, pokiaľ ide o pravidlá upravujúce 
uvedené zrážky. Žiadny držiteľ práv 
nesmie byť diskriminovaný z hľadiska 
prístupu k sociálnym, kultúrnym či 
vzdelávacím službám financovaným 
z uvedených zrážok. Táto smernica by však 
nemala ovplyvniť vnútroštátne právo 
v žiadnom z hľadísk, ktoré nie sú touto 
smernicou regulované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Josef Weidenholzer
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Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Keďže držitelia práv majú nárok na 
odmenu za využívanie svojich práv, je 
dôležité, aby o všetkých zrážkach (iných 
ako sú poplatky za správu alebo zrážky 
požadované vnútroštátnymi právnymi 
predpismi) rozhodovali členovia 
organizácií kolektívnej správy a aby boli
organizácie transparentné so zreteľom na 
držiteľov práv, pokiaľ ide o pravidlá 
upravujúce uvedené zrážky. Žiadny držiteľ 
práv nesmie byť diskriminovaný z hľadiska 
prístupu k sociálnym, kultúrnym či 
vzdelávacím službám financovaným z 
uvedených zrážok. Táto smernica by však 
nemala ovplyvniť vnútroštátne právo v 
žiadnom z hľadísk, ktoré nie sú touto 
smernicou regulované.

(16) Keďže držitelia práv majú nárok na 
odmenu za využívanie svojich práv, je 
dôležité, aby o všetkých zrážkach 
rozhodovali všetci členovia organizácií 
kolektívnej správy a aby organizácie 
transparentne stanovili pravidlá 
upravujúce uvedené zrážky so zreteľom na 
držiteľov práv a informovali o nich. 
Žiadny držiteľ práv nesmie byť nikdy
diskriminovaný z hľadiska jednoduchého
prístupu k sociálnym, kultúrnym či 
vzdelávacím službám financovaným 
z uvedených zrážok. Táto smernica by však 
nemala ovplyvniť vnútroštátne právo 
v žiadnom z hľadísk, ktoré nie sú touto 
smernicou regulované.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Na zjednodušenie postupu, zvýšenie 
transparentnosti a zamedzenie situáciám, 
v ktorých používatelia dostanú viac ako 
jednu faktúru týkajúcu sa rovnakých práv 
na rovnaké diela, môžu organizácie 
kolektívnej správy spolupracovať. Musia 
sa ďalej posúdiť náklady a prínosy 
spolupráce, ktoré môžu zahŕňať spoločné 
využívanie informácií o licenciách, 
spoločnú databázu a spoločnú fakturáciu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Toine Manders

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Organizácie kolektívnej správy 
a používatelia by mali zaviesť aj postupy 
oznamovania, aby mohli používatelia 
poskytovať potrebné informácie 
o používaní licencií a presne informovať, 
v čo najväčšej miere, o skutočnom 
používaní licencovaných diel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V záujme prehĺbenia dôvery držiteľov 
práv, používateľov a ostatných organizácií 
kolektívnej správy k službám spravovania 
poskytovaným organizáciami kolektívnej 
správy by každá organizácia kolektívnej 
správy mala stanoviť osobitné opatrenia na 
zaistenie transparentnosti. Každá 
organizácia kolektívnej správy by preto 
mala informovať jednotlivých držiteľov 
práv o sumách, ktoré im vyplatila, ako aj o 
príslušných zrážkach. Organizácie by 
takisto mali byť povinné poskytovať 
dostatočné informácie vrátane finančných 
informácií ostatným organizáciám 
kolektívnej správy, ktorých práva 
zastupujú na základe vzájomných dohôd o 
zastúpení. Každá organizácia kolektívnej 
správy by mala takisto zverejniť dostatočné 

(19) V záujme prehĺbenia dôvery držiteľov 
práv, používateľov a ostatných organizácií 
kolektívnej správy k službám spravovania 
poskytovaným organizáciami kolektívnej 
správy by každá organizácia kolektívnej 
správy mala stanoviť osobitné opatrenia na 
zaistenie transparentnosti. Každá 
organizácia kolektívnej správy by preto 
mala informovať jednotlivých držiteľov 
práv o sumách, ktoré im vyplatila, ako aj 
o príslušných zrážkach. Organizácie by 
takisto mali byť povinné poskytovať 
dostatočné informácie vrátane finančných 
informácií ostatným organizáciám 
kolektívnej správy, ktorých práva 
zastupujú na základe vzájomných dohôd 
o zastúpení. Každá organizácia kolektívnej 
správy by mala takisto zverejniť dostatočné 
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informácie, aby zaistila, že držitelia práv, 
používatelia a ostatné organizácie 
kolektívnej správy pochopia, akú má 
štruktúru a ako vykonáva svoju činnosť. 
Organizácie kolektívnej správy by mali 
informovať držiteľov práv, používateľov a 
ostatné organizácie kolektívnej správy 
predovšetkým o rozsahu svojho repertoáru 
a pravidlách týkajúcich sa poplatkov, 
zrážok a taríf.

informácie, aby zaistila, že držitelia práv, 
používatelia, ostatné organizácie 
kolektívnej správy a verejnosť pochopia, 
akú má štruktúru a ako vykonáva svoju 
činnosť. Organizácie kolektívnej správy by 
mali informovať držiteľov práv, 
používateľov a ostatné organizácie 
kolektívnej správy predovšetkým o rozsahu 
svojho repertoáru a pravidlách týkajúcich 
sa poplatkov, zrážok a taríf a mali by 
verejnosti poskytnúť prístup k týmto 
informáciám.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 82
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) S cieľom zaistiť, aby držitelia práv 
mali možnosť monitorovať činnosť svojich 
organizácií kolektívnej správy a 
porovnávať ich príslušný výkon, by 
organizácie kolektívnej správy mali 
zverejňovať výročné správy o 
transparentnosti, ktoré budú obsahovať 
porovnateľné finančné informácie po 
uskutočnenom audite týkajúce sa 
konkrétnej činnosti organizácií kolektívnej 
správy. Organizácie kolektívnej správy by 
mali takisto zverejňovať osobitné výročné 
správy o použití sumy určenej na sociálne, 
kultúrne a vzdelávacie služby. S cieľom 
predísť nadmernému zaťaženiu menších 
organizácií kolektívnej správy a zaistiť 
primeranosť povinností vyplývajúcich z 
tejto smernice by členské štáty mali (ak to 
budú považovať za nevyhnutné) oslobodiť 
najmenšie organizácie kolektívnej správy 
od určitých povinností týkajúcich sa 
transparentnosti.

(20) S cieľom zaistiť, aby držitelia práv 
mali možnosť monitorovať činnosť svojich 
organizácií kolektívnej správy 
a porovnávať ich príslušný výkon, by 
organizácie kolektívnej správy mali 
zverejňovať výročné správy 
o transparentnosti, ktoré budú obsahovať 
porovnateľné finančné informácie po 
uskutočnenom audite týkajúce sa 
konkrétnej činnosti organizácií kolektívnej 
správy. Organizácie kolektívnej správy by 
mali takisto zverejňovať osobitné výročné 
správy o použití sumy určenej na sociálne, 
kultúrne a vzdelávacie služby. S cieľom 
predísť nadmernému zaťaženiu menších 
organizácií kolektívnej správy v súlade so 
zásadami lepšej právnej regulácie a zaistiť 
primeranosť povinností vyplývajúcich 
z tejto smernice by členské štáty mali 
oslobodiť najmenšie organizácie 
kolektívnej správy od povinnosti 
zabezpečiť takúto funkciu dohľadu.
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Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadami lepšej právnej regulácie a záväzkami Komisie môžu členské štáty 
oslobodiť mikrosubjekty od určitých, potenciálne zaťažujúcich požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 83
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Touto smernicou nie sú dotknuté 
právne úpravy v členských štátoch, ktoré 
sa týkajú správy práv, ako sú napríklad 
rozšírené kolektívne licencie, povinná 
kolektívna správa a právne predpoklady 
zastúpenia alebo prevodu práv, pokiaľ sú 
tieto právne úpravy v súlade s právnymi 
predpismi Únie a medzinárodnými 
záväzkami Únie a jej členských štátov. 
V prípade povinnej kolektívnej správy pre 
všetky diela v relevantnej kategórií práv 
alebo typu obsahu sa nevyžaduje záväzok 
zverejňovať repertoár, ak je len jeden 
aktívne pridelený do správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Internet síce nepozná hranice, ale 
online trh s hudobnými službami v EÚ 
zostáva fragmentovaný a ani jednotný trh 
sa zatiaľ nedosiahol v plnej miere. V 
mnohých prípadoch prehĺbila fragmentáciu 

(22) Internet síce nepozná hranice, ale 
online trh s hudobnými službami v EÚ 
zostáva fragmentovaný a ani jednotný trh 
sa zatiaľ nedosiahol v plnej miere. 
V mnohých prípadoch prehĺbila 
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európskeho digitálneho trhu s online 
hudobnými službami zložitosť a náročnosť 
správy kolektívnych práv v Európe. Táto 
situácia je v rozpore s rýchlo rastúcim 
dopytom spotrebiteľov po prístupe ku 
digitálnemu obsahu a súvisiacim 
inovačným službám vrátane 
cezhraničných.

fragmentáciu európskeho digitálneho trhu 
s online hudobnými službami zložitosť 
a náročnosť správy kolektívnych práv 
v Európe. Táto situácia je v rozpore 
s rýchlo rastúcim dopytom spotrebiteľov 
po prístupe ku digitálnemu obsahu 
a súvisiacim inovačným službám vrátane 
cezhraničných. V dôsledku toho ostáva 
potenciál informačných technológií 
nevyužitý a spotrebitelia nemajú 
k dispozícii skutočne cezhraničný 
digitálny jednotný trh s hudbou. Preto je 
dôležité napredovať s cieľom zaistiť 
rovnakú situáciu pre voľný fyzický a aj 
digitálny pohyb tovaru a služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Zabezpečenie multiteritoriálnych 
multirepertoárových licencií pre online 
práva na hudobné diela a zabezpečenie 
spravodlivej a primeranej odmeny pre 
držiteľov práv zo strany organizácií 
kolektívnej správy je vo všeobecnom 
hospodárskom a kultúrnom záujme 
Európskej únie a jej občanov. 
Cezhraničná spolupráca organizácií 
kolektívnej správy alebo konsolidácia ich 
licenčných činností na združenie ich 
príslušných doplňujúcich sa repertoárov 
sú nevyhnutné na zriadenie a fungovanie 
efektívneho systému multiteritoriálnych 
multirepertoárových licencií pre online 
práva na hudobné diela.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V online hudobnom odvetví, v ktorom 
zostáva normou kolektívna správa 
autorských práv na územnom základe, je 
nevyhnutne potrebné vytvoriť také 
podmienky, ktoré prispejú k najúčinnejším 
postupom poskytovania licencií 
organizáciami kolektívnej správy v 
rozširujúcom sa cezhraničnom kontexte. 
Preto je vhodné vypracovať súbor 
pravidiel, ktorými sa budú koordinovať 
základné podmienky poskytovania 
multiteritoriálnych licencií na autorské 
online práva na hudobné diela zo strany 
organizácií kolektívnej správy. Uvedené 
ustanovenia by mali zabezpečiť potrebnú 
minimálnu kvalitu cezhraničných služieb 
poskytovaných organizáciami kolektívnej 
správy, predovšetkým z hľadiska 
transparentnosti zastupovaného repertoáru 
a presnosti finančných tokov súvisiacich s 
využívaním práv. Mali by takisto stanoviť 
rámec na zjednodušenie dobrovoľného 
zlučovania hudobného repertoáru, a znížiť 
tak počet licencií, ktoré používateľ 
potrebuje na prevádzkovanie 
multiteritoriálnej služby. Tieto ustanovenia 
by mali umožniť organizácii kolektívnej 
správy, ktorá sama nemôže splniť 
požiadavky, aby požiadala inú organizáciu 
kolektívnej správy o zastupovanie svojho 
repertoáru na multiteritoriálnom základe. 
Požiadaná organizácia by mala byť 
povinná prijať splnomocnenie žiadajúcej 
organizácie pod podmienkou, že zlúči 
repertoár a ponúkne alebo poskytne 
multiteritoriálne licencie. Rozvoj 
zákonných online hudobných služieb v 
celej Európskej únii by mal prispieť aj k 
boju proti pirátstvu.

(24) V online hudobnom odvetví, v ktorom 
zostáva normou kolektívna správa 
autorských práv na územnom základe, je 
nevyhnutne potrebné vytvoriť také 
podmienky, ktoré prispejú k najúčinnejším 
postupom poskytovania licencií 
organizáciami kolektívnej správy 
v rozširujúcom sa cezhraničnom kontexte. 
Preto je vhodné vypracovať súbor 
pravidiel, ktorými sa budú koordinovať 
základné podmienky poskytovania 
multiteritoriálnych licencií na autorské 
online práva na hudobné diela zo strany 
organizácií kolektívnej správy, čím sa 
zlepší výber pre spotrebiteľa a prispeje sa 
k dokončeniu digitálneho jednotného 
trhu. Uvedené ustanovenia by mali 
zabezpečiť potrebnú minimálnu kvalitu 
cezhraničných služieb poskytovaných 
organizáciami kolektívnej správy, 
predovšetkým z hľadiska transparentnosti 
zastupovaného repertoáru a presnosti 
finančných tokov súvisiacich s využívaním 
práv. Mali by takisto stanoviť rámec na 
zjednodušenie dobrovoľného zlučovania 
hudobného repertoáru, a znížiť tak počet 
licencií, ktoré používateľ potrebuje na 
prevádzkovanie multiteritoriálnej služby. 
Tieto ustanovenia by mali umožniť 
organizácii kolektívnej správy, ktorá sama 
nemôže splniť požiadavky, aby požiadala 
inú organizáciu kolektívnej správy 
o zastupovanie svojho repertoáru na 
multiteritoriálnom základe. Požiadaná 
organizácia by mala byť povinná prijať 
splnomocnenie žiadajúcej organizácie pod 
podmienkou, že zlúči repertoár a ponúkne 
alebo poskytne multiteritoriálne licencie. 
Rozvoj zákonných online hudobných 
služieb v celej Európskej únii by mal 
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prispieť aj k boju proti pirátstvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V online hudobnom odvetví, v ktorom 
zostáva normou kolektívna správa 
autorských práv na územnom základe, je 
nevyhnutne potrebné vytvoriť také 
podmienky, ktoré prispejú k najúčinnejším 
postupom poskytovania licencií 
organizáciami kolektívnej správy v 
rozširujúcom sa cezhraničnom kontexte. 
Preto je vhodné vypracovať súbor 
pravidiel, ktorými sa budú koordinovať 
základné podmienky poskytovania 
multiteritoriálnych licencií na autorské 
online práva na hudobné diela zo strany 
organizácií kolektívnej správy. Uvedené 
ustanovenia by mali zabezpečiť potrebnú 
minimálnu kvalitu cezhraničných služieb 
poskytovaných organizáciami kolektívnej 
správy, predovšetkým z hľadiska 
transparentnosti zastupovaného repertoáru 
a presnosti finančných tokov súvisiacich s 
využívaním práv. Mali by takisto stanoviť 
rámec na zjednodušenie dobrovoľného 
zlučovania hudobného repertoáru, a znížiť 
tak počet licencií, ktoré používateľ 
potrebuje na prevádzkovanie 
multiteritoriálnej služby. Tieto ustanovenia 
by mali umožniť organizácii kolektívnej 
správy, ktorá sama nemôže splniť 
požiadavky, aby požiadala inú organizáciu 
kolektívnej správy o zastupovanie svojho 
repertoáru na multiteritoriálnom základe. 
Požiadaná organizácia by mala byť 
povinná prijať splnomocnenie žiadajúcej 
organizácie pod podmienkou, že zlúči 

(24) Na rozdiel od iných kreatívnych 
odvetví, kde zohráva priame poskytovanie 
licencií významnejšiu úlohu, kolektívna 
správa autorských práv na územnom 
základe ostáva normou v hudobnom 
odvetví. Preto je nevyhnutne potrebné 
vytvoriť také podmienky, ktoré prispejú 
k najúčinnejším postupom poskytovania 
licencií organizáciami kolektívnej správy 
v rozširujúcom sa cezhraničnom kontexte. 
Preto je vhodné vypracovať súbor 
pravidiel, ktorými sa budú koordinovať 
základné podmienky poskytovania 
multiteritoriálnych licencií na autorské 
online práva na hudobné diela zo strany 
organizácií kolektívnej správy. Uvedené 
ustanovenia by mali zabezpečiť potrebnú 
minimálnu kvalitu cezhraničných služieb 
poskytovaných organizáciami kolektívnej 
správy, predovšetkým z hľadiska 
transparentnosti zastupovaného repertoáru 
a presnosti finančných tokov súvisiacich 
s využívaním práv. Mali by takisto 
stanoviť rámec na zjednodušenie 
dobrovoľného zlučovania hudobného 
repertoáru, a znížiť tak počet licencií, ktoré 
používateľ potrebuje na prevádzkovanie 
multiteritoriálnej služby. Tieto ustanovenia 
by mali umožniť organizácii kolektívnej 
správy, ktorá sama nemôže splniť 
požiadavky, aby požiadala inú organizáciu 
kolektívnej správy o zastupovanie svojho 
repertoáru na multiteritoriálnom základe. 
Požiadaná organizácia by mala byť 
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repertoár a ponúkne alebo poskytne 
multiteritoriálne licencie. Rozvoj 
zákonných online hudobných služieb v 
celej Európskej únii by mal prispieť aj k 
boju proti pirátstvu.

povinná prijať splnomocnenie žiadajúcej 
organizácie pod podmienkou, že zlúči 
repertoár a ponúkne alebo poskytne 
multiteritoriálne licencie. Rozvoj 
zákonných online hudobných služieb 
v celej Európskej únii by mal prispieť aj 
k boju proti pirátstvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Vysielacie organizácie sa pri vysielaní 
vlastných televíznych či rozhlasových 
programov obsahujúcich hudobné diela 
všeobecne spoliehajú na licencie od 
miestnych organizácií kolektívnej správy. 
Takáto licencia sa často obmedzuje na 
činnosti v rámci vysielania. Licencia na 
online práva na hudobné diela by sa mala 
vyžadovať s cieľom umožniť 
prevádzkovateľom televízneho a 
rozhlasového vysielania dostupnosť online. 
S cieľom zjednodušiť poskytovanie licencií 
na online práva na hudobné diela na účely
súbežného a neskoršieho online prenosu 
televízneho a rozhlasového vysielania je 
nevyhnutné udeliť výnimku z pravidiel, 
ktoré by sa inak uplatňovali na 
poskytovanie multiteritoriálnych licencií na 
hudobné diela na využívanie online. 
Takáto výnimka by mala byť obmedzená 
na to, čo je potrebné na umožnenie 
prístupu k televíznym alebo rozhlasovým 
programom online a k materiálu s jasným 
podriadeným vzťahom k pôvodnému 
vysielaniu produkovanému na také účely, 
ako je doplnenie, upútavky alebo recenzie 
uvedeného televízneho alebo rozhlasového 
programu. Nemala by porušovať 

(35) Vysielacie organizácie sa pri vysielaní 
vlastných televíznych či rozhlasových 
programov obsahujúcich hudobné diela 
všeobecne spoliehajú na licencie od 
miestnych organizácií kolektívnej správy. 
Licencia na online práva na hudobné diela 
by sa mala vyžadovať s cieľom umožniť 
prevádzkovateľom televízneho 
a rozhlasového vysielania dostupnosť 
online. S cieľom zjednodušiť poskytovanie 
licencií na online práva na hudobné diela 
na účely sprístupnenia na internete je 
nevyhnutné udeliť výnimku z pravidiel, 
ktoré by sa inak uplatňovali na 
poskytovanie multiteritoriálnych licencií na 
hudobné diela na využívanie online. 
Takáto výnimka by mala byť obmedzená 
na to, čo je potrebné na umožnenie 
prístupu k televíznym alebo rozhlasovým 
programom online a k online ponukám 
spojeným s lineárnymi rozhlasovými 
službami. Nemala by porušovať 
hospodársku súťaž s inými službami, ktoré 
poskytujú spotrebiteľom online prístup 
k jednotlivým hudobným alebo 
audiovizuálnym dielam, ani viesť 
k reštriktívnym postupom, napríklad 
rozdeleniu trhu či spotrebiteľov, ktoré by 
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hospodársku súťaž s inými službami, ktoré 
poskytujú spotrebiteľom online prístup k 
jednotlivým hudobným alebo 
audiovizuálnym dielam, ani viesť k 
reštriktívnym postupom, napríklad 
rozdeleniu trhu či spotrebiteľov, ktoré by 
boli v rozpore s článkami 101 alebo 102 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

boli v rozpore s článkami 101 alebo 102 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 89
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Treba zabezpečiť účinné 
presadzovanie vnútroštátnych právnych 
predpisov prijatých na základe tejto 
smernice. Organizácie kolektívnej správy 
by mali svojim členom ponúknuť osobitné 
postupy riešenia sťažností a sporov. 
Uvedené postupy by mali byť dostupné aj 
ostatným držiteľom práv, ktorých 
organizácia kolektívnej správy zastupuje. 
Rovnako je potrebné zaistiť, aby členské 
štáty zriadili nezávislé, nestranné a 
efektívne orgány na riešenie sporov 
schopné riešiť obchodné spory medzi 
organizáciami kolektívnej správy a 
používateľmi týkajúce sa platných alebo 
navrhovaných podmienok poskytovania 
licencií, ako aj situácií, v ktorých sa 
poskytnutie licencie zamietne. Okrem toho, 
keby nezávislé a nestranné orgány rýchlo a 
účinne neriešili spory medzi organizáciami 
kolektívnej správy a ich náprotivkami, 
mohlo by to oslabiť účinnosť pravidiel 
poskytovania multiteritoriálnych licencií na 
online práva na hudobné diela. V dôsledku 
toho je vhodné podporovať jednoducho 
dostupné, účinné a nestranné mimosúdne 
postupy riešenia konfliktov medzi 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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organizáciami kolektívnej správy na jednej 
strane a poskytovateľmi online hudobných 
služieb, držiteľmi práv alebo inými 
organizáciami kolektívnej správy na druhej 
strane bez toho, aby tým bolo dotknuté 
právo na súdne konanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady zakotvené v 
Charte základných práv Európskej únie. 
Požiadavka smernice sprístupniť členom, 
držiteľom práv, používateľom a 
organizáciám kolektívnej správy 
mechanizmy riešenia sporov by nemala 
brániť stranám vykonávať ich právo na 
prístup k súdu, ktoré zaručuje Charta 
základných slobôd Európskej únie.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Ustanovenia tejto smernice sa 
nedotýkajú uplatňovania právnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, 
ani žiadnych iných právnych predpisov v 
iných oblastiach vrátane dôvernosti, 
obchodného tajomstva, súkromia, prístupu 

(43) Ustanovenia tejto smernice sa 
nedotýkajú uplatňovania právnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, 
ani žiadnych iných právnych predpisov 
v iných oblastiach vrátane dôvernosti, 
najmä pokiaľ ide o jednotlivé dohody 
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k dokumentom, zmluvného práva a 
medzinárodného súkromného práva, pokiaľ 
ide o konflikt právnych poriadkov a súdnu 
jurisdikciu.

a dohody o zachovávaní mlčanlivosti, 
obchodného tajomstva, súkromia, prístupu 
k dokumentom, zmluvného práva 
a medzinárodného súkromného práva, 
pokiaľ ide o konflikt právnych poriadkov 
a súdnu jurisdikciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tejto smernici sa stanovujú požiadavky 
potrebné na zabezpečenie riadneho 
spravovania autorských práv a s nimi 
súvisiacich práv organizáciami kolektívnej 
správy. Stanovujú sa ňou aj požiadavky na 
poskytovanie multiteritoriálnych licencií 
organizáciami kolektívnej správy 
autorských práv v oblasti hudobných diel 
na využívanie online.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tejto smernici sa stanovujú požiadavky 
potrebné na zabezpečenie riadneho 
spravovania autorských práv a s nimi 
súvisiacich práv organizáciami kolektívnej 
správy. Stanovujú sa ňou aj požiadavky na 
poskytovanie multiteritoriálnych licencií 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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organizáciami kolektívnej správy 
autorských práv v oblasti hudobných diel 
na využívanie online.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hlava I, hlava II a hlava IV okrem článkov 
36 a 40 sa vzťahujú na všetky organizácie 
kolektívnej správy so sídlom v Únii.

Hlava I, hlava II a hlava IV okrem článkov 
36 a 40 sa vzťahujú na všetky organizácie 
kolektívnej správy, ktoré sú aktívne 
najmenej v jednom členskom štáte v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel zriadením organizácie mimo EÚ by sa smernica 
mala uplatňovať na všetky organizácie kolektívnej správy aktívne najmenej v jednom 
členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 95
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hlava III sa neuplatňuje na organizácie 
kolektívnej správy, ktoré v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a právnymi predpismi Spoločenstva 
poskytujú licencie rozhlasovým 
vysielateľom na online ponuky spojené 
s ich lineárnymi rozhlasovými službami.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 96
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hlava I, článok 10, článok 11 ods. 1, 
články 12, 15, 16, 18, 19 a 20 hlavy II, 
hlava III a články 34, 35, 37 a 38 hlavy IV 
sa vzťahujú na nezávislých komerčných 
prevádzkovateľov, ktorí ako svoju 
základnú alebo hlavnú činnosť poskytujú 
služby kolektívnej správy práv pre 
držiteľov autorských práv alebo práv 
súvisiacich s autorskými právami na 
obchodnom základe. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hlavy I, II a IV tejto smernice sa 
vzťahujú na všetky organizácie 
kolektívnej správy so sídlom v Európskej 
únii. Členské štáty môžu uplatňovať 
hlavu I, kapitoly 2 – 5 hlavy II a hlavu IV 
okrem článkov 36 a 40 tejto smernice na 
organizácie kolektívnej správy tretích 
krajín, pokiaľ tieto organizácie poskytujú 
licencie na práva na používanie na území 
členských štátov.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 98
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „organizácia kolektívnej správy“ 
znamená každú organizáciu, ktorá je 
oprávnená na základe zákona, prípadne 
postúpenia, licencie alebo inej zmluvnej 
dohody s viacerými držiteľmi práv
spravovať autorské práva alebo s nimi 
súvisiace práva, čo je jej jediný alebo 
hlavný účel, a ktorú vlastnia alebo riadia 
jej členovia;

a) „organizácia kolektívnej správy“ 
znamená každú organizáciu oprávnenú na 
základe zákona, prípadne postúpenia, 
licencie alebo inej zmluvnej dohody 
spravovať autorské práva alebo s nimi 
súvisiace práva v mene viacerých 
držiteľov práv v kolektívny prospech 
týchto držiteľov práv, čo je jej jediný účel
alebo jeden z hlavných účelov, a:
i) ktorú vlastnia alebo riadia jej členovia,
alebo
ii) ktorá má formu neziskovej organizácie, 
alebo
iii) ktorú vlastní alebo riadi jedna 
organizácia kolektívnej správy alebo 
viaceré organizácie kolektívnej správy;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu navrhnuté írskym predsedníctvom s doplnením bodu iii) na zabezpečenie, 
aby sa smernica vzťahovala aj na pobočky.

Pozmeňujúci návrh 99
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „organizácia kolektívnej správy“ 
znamená každú organizáciu, ktorá je 
oprávnená na základe zákona, prípadne 
postúpenia, licencie alebo inej zmluvnej 
dohody s viacerými držiteľmi práv

a) „organizácia kolektívnej správy“ 
znamená každú neziskovú organizáciu, 
ktorá je oprávnená na základe zákona, 
prípadne postúpenia, licencie alebo inej 
zmluvnej dohody kolektívne spravovať
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spravovať autorské práva alebo s nimi 
súvisiace práva, čo je jej jediný alebo 
hlavný účel, a ktorú vlastnia alebo riadia 
jej členovia;

určité kategórie diel alebo iný predmet 
ochrany alebo určité kategórie autorských 
práv alebo s nimi súvisiace práva alebo 
poskytovať licencie k nim v mene a na 
účet viacerých držiteľov práv, čo je jej 
jediný alebo hlavný účel, ktorá je založená 
na zásade solidarity medzi držiteľmi práv 
a jej fiduciárnej povinnosti konať 
v záujme všetkých držiteľov práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „organizácia kolektívnej správy“ 
znamená každú organizáciu, ktorá je 
oprávnená na základe zákona, prípadne 
postúpenia, licencie alebo inej zmluvnej 
dohody s viacerými držiteľmi práv
spravovať autorské práva alebo s nimi 
súvisiace práva, čo je jej jediný alebo
hlavný účel, a ktorú vlastnia alebo riadia 
jej členovia;

a) „organizácia kolektívnej správy“ 
znamená každú ziskovú alebo neziskovú
organizáciu, ktorá je oprávnená na základe 
zákona, prípadne postúpenia, licencie alebo 
inej zmluvnej dohody spravovať autorské 
práva alebo s nimi súvisiace práva v mene 
viacerých držiteľov práv v kolektívny 
prospech týchto držiteľov práv, čo je jej 
jediný účel alebo jeden z hlavných účelov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „organizácia kolektívnej správy“ 
znamená každú organizáciu, ktorá je 
oprávnená na základe zákona, prípadne 
postúpenia, licencie alebo inej zmluvnej 

a) „organizácia kolektívnej správy“ 
znamená každú organizáciu, ktorá je 
oprávnená na základe zákona, prípadne 
postúpenia, licencie alebo inej zmluvnej 
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dohody s viacerými držiteľmi práv 
spravovať autorské práva alebo s nimi 
súvisiace práva, čo je jej jediný alebo 
hlavný účel, a ktorú vlastnia alebo riadia 
jej členovia;

dohody so značným počtom držiteľov práv 
spravovať autorské práva alebo s nimi 
súvisiace práva, čo je jej jediný alebo 
hlavný účel, a ktorú vlastnia alebo riadia 
jej členovia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) „združenie online práv“ znamená 
akúkoľvek formu spolupráce organizácií 
kolektívnej správy s inými organizáciami 
kolektívnej správy a/alebo subjektmi 
v zmysle článku 31 tejto smernice, ktorý 
slúži na účely poskytovania licencií na 
online práva k hudobným dielam 
a pokrýva repertoár všetkých 
zúčastnených organizácií kolektívnej 
správy a subjektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „člen organizácie kolektívnej správy“ 
znamená držiteľa práv alebo subjekt 
priamo zastupujúci držiteľov práv vrátane 
iných organizácií kolektívnej správy a 
združení držiteľov práv, ktoré spĺňajú 
podmienky členstva v organizácii 
kolektívnej správy;

c) „člen organizácie kolektívnej správy“ 
znamená držiteľa práv alebo subjekt 
priamo zastupujúci držiteľov práv vrátane 
iných organizácií kolektívnej správy 
a združení držiteľov práv, ako sú odbory,
ktoré spĺňajú podmienky členstva 
v organizácii kolektívnej správy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „finančný príjem z práv“ znamená 
príjem, ktorý v mene držiteľov práv získa 
organizácia kolektívnej správy, či už z 
výhradného práva, práva na odmenu, alebo 
práva na náhradu;

f) „finančný príjem z práv“ znamená 
príjem, ktorý v mene držiteľov práv získa 
organizácia kolektívnej správy, či už 
z výhradného práva, práva na odmenu, 
alebo práva na náhradu, a zahŕňa 
akýkoľvek príjem z investovania 
finančných príjmov z práv;

Or. en

Odôvodnenie

V článku 10 sa uvádza, že príjem z investícií by sa mal oddeliť od vlastných prostriedkov 
organizácie kolektívnej správy, nie však to, že by sa mal vyplácať držiteľom práv. Zahrnutie 
príjmu z investícií do vymedzenia pojmu predstavuje najjednoduchší spôsob, ako to napraviť.

Pozmeňujúci návrh 105
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „finančný príjem z práv“ znamená 
príjem, ktorý v mene držiteľov práv získa 
organizácia kolektívnej správy, či už z 
výhradného práva, práva na odmenu, alebo 
práva na náhradu;

f) „finančný príjem z práv“ znamená 
príjem, ktorý v mene držiteľov práv získa 
organizácia kolektívnej správy, či už 
z výhradného práva, alebo práva na 
odmenu;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 106
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) „používateľ“ znamená akúkoľvek 
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá 
vykonáva činnosti podliehajúce povinnosti 
získať povolenie držiteľov práv, vyplatiť 
odmenu alebo náhradu držiteľom práv, a 
ktorá nekoná z pozície spotrebiteľa;

i) „používateľ“ znamená akúkoľvek 
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá 
vykonáva činnosti podliehajúce povinnosti 
získať povolenie držiteľov práv, vyplatiť 
odmenu držiteľom práv, a ktorá nekoná 
z pozície spotrebiteľa;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 107
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Všeobecné zásady

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy, na ktoré 
sa vzťahuje ich právomoc, dodržiavali 
ustanovenia tejto smernice. Na účely tejto 
smernice sa právomoc členského štátu, 
v ktorom majú organizácie kolektívnej 
správy sídlo, vzťahuje na tieto organizácie 
a takisto aj na organizácie kolektívnej 
správy, ktoré v tomto členskom štáte 
poskytujú licencie na podstatnú časť 
svojho repertoáru.
2. Členské štáty môžu organizácie 
kolektívnej správy, na ktoré sa vzťahuje 
ich právomoc alebo ktoré pôsobia v tomto 
členskom štáte, zaviazať dodržiavať 
prísnejšie alebo podrobnejšie ustanovenia 
v oblastiach upravených touto smernicou, 
pokiaľ sú tieto predpisy v súlade 
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s právnymi predpismi Spoločenstva.
3. V prípadoch, keď členský štát:
a) využil svoje právo prijať podrobnejšie 
alebo prísnejšie pravidlá vo všeobecnom 
záujme podľa odseku 2; a
b) príde k záveru, že organizácia 
kolektívnej správy, na ktorú sa vzťahuje 
právomoc iného členského štátu, 
vykonáva značnú licenčnú činnosť na 
jeho území,
môže skontaktovať členský štát, ktorého 
právomoc sa vzťahuje na danú 
organizáciu kolektívnej správy, s cieľom 
dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie 
všetkých vzniknutých problémov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 108
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby organizácie 
kolektívnej správy konali v najlepšom 
záujme svojich členov a aby držiteľom 
práv, ktorých práva spravujú, neukladali 
žiadne povinnosti, ktoré nie sú objektívne 
nevyhnutné pre ochranu práv a záujmov 
týchto držiteľov práv.

Členské štáty zabezpečia, aby organizácie 
kolektívnej správy konali v najlepšom 
záujme držiteľov práv, ktorých práva 
zatupujú, a aby im neukladali žiadne 
povinnosti, ktoré nie sú objektívne 
nevyhnutné pre ochranu práv a záujmov 
týchto držiteľov práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby organizácie 
kolektívnej správy konali v najlepšom 
záujme svojich členov a aby držiteľom 
práv, ktorých práva spravujú, neukladali 
žiadne povinnosti, ktoré nie sú objektívne 
nevyhnutné pre ochranu práv a záujmov 
týchto držiteľov práv.

Členské štáty zabezpečia, aby organizácie 
kolektívnej správy konali v najlepšom 
kolektívnom záujme svojich členov a aby 
držiteľom práv, ktorých práva spravujú, 
neukladali žiadne povinnosti, ktoré nie sú 
objektívne nevyhnutné pre ochranu práv 
a záujmov týchto držiteľov práv, pokiaľ 
organizácii kolektívnej správy poskytnú 
dostatočné možnosti na rokovanie 
s používateľmi práv.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 110
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby držitelia 
práv mohli voľne zveriť svoje práva 
organizácii kolektívnej správy a aby, ak sa 
tak rozhodli, toto rozhodnutie malo 
prednosť pred akýmkoľvek 
predpokladaným prevodom práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Držitelia práv majú právo poveriť 
organizáciu kolektívnej správy podľa 
svojho výberu správou svojich práv, 

2. Držitelia práv majú právo poveriť 
organizáciu kolektívnej správy podľa 
svojho výberu správou svojich práv, 
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kategórií práv alebo druhov diel a ďalších 
predmetov ochrany podľa svojho výberu, v 
členských štátoch podľa svojho výberu, 
bez ohľadu na členský štát pobytu alebo 
sídla alebo na štátnu príslušnosť či už 
organizácie kolektívnej správy alebo 
držiteľa práv.

kategórií práv alebo druhov diel a ďalších 
predmetov ochrany podľa svojho výberu, 
v členských štátoch podľa svojho výberu, 
bez ohľadu na členský štát pobytu alebo 
sídla alebo na štátnu príslušnosť či už 
organizácie kolektívnej správy alebo 
držiteľa práv. Organizácia kolektívnej 
správy má právo požadovať výhradné 
pridelenie práv na všetky diela svojich 
členov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Držitelia práv majú právo poveriť 
organizáciu kolektívnej správy podľa 
svojho výberu správou svojich práv, 
kategórií práv alebo druhov diel a ďalších 
predmetov ochrany podľa svojho výberu, v 
členských štátoch podľa svojho výberu, 
bez ohľadu na členský štát pobytu alebo 
sídla alebo na štátnu príslušnosť či už 
organizácie kolektívnej správy alebo 
držiteľa práv.

2. Podľa pravidiel, o ktorých spoločne 
rozhodlo valné zhromaždenie, majú 
držitelia práv právo poveriť organizáciu 
kolektívnej správy podľa svojho výberu 
správou svojich práv, kategórií práv alebo 
druhov diel a ďalších predmetov ochrany 
podľa svojho výberu, v členských štátoch 
podľa svojho výberu, bez ohľadu na 
členský štát pobytu alebo sídla alebo na 
štátnu príslušnosť či už organizácie 
kolektívnej správy alebo držiteľa práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Držitelia práv majú právo poveriť 2. Držitelia práv majú právo poveriť 
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organizáciu kolektívnej správy podľa 
svojho výberu správou svojich práv, 
kategórií práv alebo druhov diel a ďalších 
predmetov ochrany podľa svojho výberu, v 
členských štátoch podľa svojho výberu, 
bez ohľadu na členský štát pobytu alebo 
sídla alebo na štátnu príslušnosť či už 
organizácie kolektívnej správy alebo 
držiteľa práv.

organizáciu kolektívnej správy podľa 
svojho výberu správou svojich práv, 
kategórií práv, diel alebo druhov diel 
a ďalších predmetov ochrany podľa svojho 
výberu, v členských štátoch podľa svojho 
výberu, bez ohľadu na členský štát pobytu 
alebo sídla alebo na štátnu príslušnosť či už 
organizácie kolektívnej správy alebo 
držiteľa práv.

Or. en

Odôvodnenie

Držitelia práv by si mali zachovať právo slobodne rozhodovať o právach na svoje diela. 
V iných krajinách, napríklad v USA, majú držitelia práv právo spravovať jednotlivé diela 
v rámci svojej organizácie kolektívnej správy.

Pozmeňujúci návrh 114
Robert Rochefort

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Držitelia práv majú právo poveriť 
organizáciu kolektívnej správy podľa 
svojho výberu správou svojich práv, 
kategórií práv alebo druhov diel a ďalších 
predmetov ochrany podľa svojho výberu, v 
členských štátoch podľa svojho výberu, 
bez ohľadu na členský štát pobytu alebo 
sídla alebo na štátnu príslušnosť či už 
organizácie kolektívnej správy alebo 
držiteľa práv.

2. Držitelia práv majú právo poveriť 
organizáciu kolektívnej správy podľa 
svojho výberu správou svojich práv, 
druhov diel a ďalších predmetov ochrany 
podľa svojho výberu, v členských štátoch 
podľa svojho výberu, bez ohľadu na 
členský štát pobytu alebo sídla alebo na 
štátnu príslušnosť či už organizácie 
kolektívnej správy alebo držiteľa práv.

Or. fr

Odôvodnenie

A fragmentation of rights could result in pressure by producers on authors to limit the 
collective management input to certain rights only. For example, producers could accept 
collective management for linear TV broadcasting, but require individual management for 
Video on Demand (VoD). There would be many undesired effects, to the detriment of both 
authors and broadcasters (in particular less protection of authors' remuneration and greater 
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difficulty for broadcasters in offering works in different media). 

Pozmeňujúci návrh 115
Robert Rochefort

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu pre organizácie 
kolektívnej správy, ktoré spravujú 
autorské práva v audiovizuálnom odvetví, 
ustanoviť opatrenia, ktorými sa ich valné 
zhromaždenia oprávňujú žiadať od 
držiteľov práv, aby im zverili správu 
kombinácie práv, typov diel a ostatných 
predmetov ochrany podľa ich výberu.

Or. fr

Odôvodnenie

A fragmentation of rights could result in pressure by producers on authors to limit the 
collective management input to certain rights only. For example, producers could accept 
collective management for linear TV broadcasting, but require individual management for 
Video on Demand (VoD). There would be many undesired effects, to the detriment of both 
authors and broadcasters (in particular less protection of authors' remuneration and greater 
difficulty for broadcasters in offering works in different media). 

Pozmeňujúci návrh 116
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď držitelia práv poveria organizácie 
kolektívnej správy správou svojich práv, 
nemusia organizácie kolektívnej správy 
poveriť správou všetkých svojich diel 
a majú možnosť vylúčiť niektoré diela 
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z kolektívnej správy. V prípade 
výhradného poverenia má poverenie
obmedzené trvanie v maximálnej dĺžke 
päť rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na prvý pododsek môžu 
členské štáty prijať osobitné opatrenia pre 
správu práv v audiovizuálnom odvetví, 
ktorými sa organizácie kolektívnej správy 
v audiovizuálnom odvetví oprávňujú 
žiadať od držiteľov práv, aby im zverili 
kolektívnu správu práv pre všetky spôsoby 
využívania diela.

Or. fr

Odôvodnenie

Na rozdiel od hudobného odvetvia by fragmentácia podielu práv podľa kategórie 
v audiovizuálnom odvetví mohla nepriaznivo ovplyvniť odmenu autorov a vysielacie možnosti 
vysielateľov, čo je spôsobené špecifickou rovnováhou síl medzi autormi a producentmi.

Pozmeňujúci návrh 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Držitelia práv majú právo poskytovať 
bezplatné licencie na nekomerčné 
využívanie svojich diel a práv. V tomto 
prípade držitelia práv včas informujú 
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organizáciu kolektívnej správy poverenú 
správou práv na tieto diela, že bola 
poskytnutá takáto bezplatná licencia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Držitelia práv majú právo poskytovať 
bezplatné licencie na nekomerčné 
využívanie svojich diel a práv. V tomto 
prípade držitelia práv včas informujú 
organizáciu kolektívnej správy poverenú 
správou práv na tieto diela, že bola 
poskytnutá takáto bezplatná licencia.

Or. en

Odôvodnenie

Držiteľom práv by sa mala poskytnúť pružnosť pri spravovaní ich diel: držitelia práv by mali 
mať právo rozhodnúť, či sa niektoré z ich diel môžu využívať v rámci bezplatnej licencie, 
napríklad Creative Commons, bez toho, aby to ohrozilo ich členstvo v organizácii kolektívnej 
správy, ktorá ich zastupuje.

Pozmeňujúci návrh 120
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členovia a držitelia práv organizácií 
kolektívnej správy majú právo využívať 
alternatívne licencie na komerčné 
a nekomerčné účely.
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Or. de

Odôvodnenie

Držitelia práv majú mať právo využívať alternatívne licencie, ako je napríklad Creative 
Commons.

Pozmeňujúci návrh 121
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Držitelia práv majú právo ukončiť 
poverenie na správu svojich práv, kategórií 
práv alebo druhov diel a ďalších predmetov 
ochrany, ktoré poskytli organizácii 
kolektívnej správy, alebo odňať organizácii 
kolektívnej správy poverenie na správu 
určitých práv, kategórií práv alebo druhov 
diel a ďalších predmetov ochrany podľa 
svojho výberu, v členských štátoch podľa 
svojho výberu, na základe primeranej 
výpovede s lehotou nie dlhšou ako šesť 
mesiacov. Organizácia kolektívnej správy 
môže rozhodnúť, že takéto ukončenie 
alebo odňatie poverenia vstúpi do 
platnosti iba uprostred alebo na konci 
rozpočtového roku, podľa toho, čo 
nastane skôr po uplynutí lehoty výpovede.

3. Držitelia práv majú právo ukončiť 
poverenie na správu svojich práv, kategórií 
práv alebo druhov diel a ďalších predmetov 
ochrany, ktoré poskytli organizácii 
kolektívnej správy, alebo odňať organizácii 
kolektívnej správy poverenie na správu 
určitých práv, kategórií práv alebo druhov 
diel a ďalších predmetov ochrany podľa 
svojho výberu, v členských štátoch podľa 
svojho výberu, na základe primeranej 
výpovede s lehotou nie dlhšou ako šesť 
mesiacov.

Or. de

Odôvodnenie

Nie je potrebné dlhými lehotami obmedziť a skomplikovať právo na ukončenie.

Pozmeňujúci návrh 122
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Držitelia práv majú právo ukončiť 
poverenie na správu svojich práv, kategórií 
práv alebo druhov diel a ďalších predmetov 
ochrany, ktoré poskytli organizácii 
kolektívnej správy, alebo odňať organizácii 
kolektívnej správy poverenie na správu 
určitých práv, kategórií práv alebo druhov 
diel a ďalších predmetov ochrany podľa 
svojho výberu, v členských štátoch podľa 
svojho výberu, na základe primeranej 
výpovede s lehotou nie dlhšou ako šesť 
mesiacov. Organizácia kolektívnej správy 
môže rozhodnúť, že takéto ukončenie alebo 
odňatie poverenia vstúpi do platnosti iba 
uprostred alebo na konci rozpočtového 
roku, podľa toho, čo nastane skôr po 
uplynutí lehoty výpovede.

3. Držitelia práv majú právo ukončiť 
poverenie na správu svojich práv, kategórií 
práv alebo druhov diel a ďalších predmetov 
ochrany, ktoré poskytli organizácii 
kolektívnej správy, alebo odňať organizácii 
kolektívnej správy poverenie na správu 
určitých práv, kategórií práv alebo druhov 
diel a ďalších predmetov ochrany podľa 
svojho výberu, v členských štátoch podľa 
svojho výberu, na základe primeranej 
výpovede s lehotou nie dlhšou ako šesť 
mesiacov. Organizácia kolektívnej správy 
môže rozhodnúť, že takéto ukončenie alebo 
odňatie poverenia vstúpi do platnosti iba 
uplynutím lehoty, ktorá nepresahuje dva 
roky od dátumu, v ktorom sa autor stal 
členom.

Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné umožniť odňať poverenie, ale je potrebné regulovať túto otázku tak, aby sa 
zabránilo nežiaducim účinkom, ktoré by mohli narušiť samotné zásady spoločného využívania 
a solidarity, ktoré sú základom úloh organizácií kolektívnej správy.

Pozmeňujúci návrh 123
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Držitelia práv majú právo ukončiť 
poverenie na správu svojich práv, kategórií 
práv alebo druhov diel a ďalších predmetov 
ochrany, ktoré poskytli organizácii 
kolektívnej správy, alebo odňať organizácii 
kolektívnej správy poverenie na správu 
určitých práv, kategórií práv alebo druhov 
diel a ďalších predmetov ochrany podľa 
svojho výberu, v členských štátoch podľa 

3. Držitelia práv majú právo kedykoľvek 
počas trvania poverenia ukončiť poverenie 
na správu svojich práv, kategórií práv, diel
alebo druhov diel a ďalších predmetov 
ochrany, ktoré poskytli organizácii 
kolektívnej správy, alebo odňať organizácii 
kolektívnej správy poverenie na správu 
určitých práv, kategórií práv, diel alebo 
druhov diel a ďalších predmetov ochrany 
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svojho výberu, na základe primeranej 
výpovede s lehotou nie dlhšou ako šesť 
mesiacov. Organizácia kolektívnej správy 
môže rozhodnúť, že takéto ukončenie alebo 
odňatie poverenia vstúpi do platnosti iba 
uprostred alebo na konci rozpočtového 
roku, podľa toho, čo nastane skôr po 
uplynutí lehoty výpovede.

podľa svojho výberu, v členských štátoch 
podľa svojho výberu, na základe 
primeranej výpovede s lehotou nie dlhšou 
ako šesť mesiacov. Organizácia kolektívnej 
správy môže rozhodnúť, že takéto 
ukončenie alebo odňatie poverenia vstúpi 
do platnosti iba uprostred alebo na konci 
rozpočtového roku, podľa toho, čo nastane 
skôr po uplynutí lehoty výpovede.

Or. en

Odôvodnenie

Jednotlivé diela, pozri článok 5.2.

Pozmeňujúci návrh 124
Robert Rochefort

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Držitelia práv majú právo ukončiť 
poverenie na správu svojich práv, kategórií 
práv alebo druhov diel a ďalších predmetov 
ochrany, ktoré poskytli organizácii 
kolektívnej správy, alebo odňať organizácii 
kolektívnej správy poverenie na správu 
určitých práv, kategórií práv alebo druhov 
diel a ďalších predmetov ochrany podľa 
svojho výberu, v členských štátoch podľa 
svojho výberu, na základe primeranej 
výpovede s lehotou nie dlhšou ako šesť 
mesiacov. Organizácia kolektívnej správy 
môže rozhodnúť, že takéto ukončenie alebo 
odňatie poverenia vstúpi do platnosti iba 
uprostred alebo na konci rozpočtového 
roku, podľa toho, čo nastane skôr po 
uplynutí lehoty výpovede.

3. Držitelia práv majú právo ukončiť 
poverenie na správu svojich práv, kategórií 
práv alebo druhov diel a ďalších predmetov 
ochrany, ktoré poskytli organizácii 
kolektívnej správy, alebo odňať organizácii 
kolektívnej správy poverenie na správu 
určitých práv, kategórií práv alebo druhov 
diel a ďalších predmetov ochrany podľa 
svojho výberu, v členských štátoch podľa 
svojho výberu, na základe primeranej 
výpovede s lehotou nie dlhšou ako šesť 
mesiacov. Organizácia kolektívnej správy 
môže rozhodnúť, že takéto ukončenie alebo 
odňatie poverenia vstúpi do platnosti iba na 
konci rozpočtového roku.

Or. fr
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Odôvodnenie

Musí sa uznať právo na odňatie poverenia. Členské štáty však musia mať možnosť regulovať 
podmienky odňatia pre autorov, aby sa zabránilo situácií, v ktorej držitelia práv striedajú 
organizácie kolektívnej správy, čo sa objektívne rovná zneužívaniu. Takéto zneužívanie by 
organizáciám kolektívnej správy bránilo plniť ich úlohy rozdeľovať náklady na správu 
v prospech všetkých autorov a chrániť a podporovať kultúrnu rozmanitosť a narušilo by 
právnu istotu používateľov.

Pozmeňujúci návrh 125
Robert Rochefort

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu podľa právnych 
predpisov o ochrane hospodárskej súťaže 
ustanoviť opatrenia, ktoré organizáciám 
kolektívnej správy umožnia prijať 
prispôsobené podrobné pravidlá zamerané 
na obmedzenie možnosti držiteľov práv 
striedať organizácie kolektívnej správy 
objektívne zneužívajúcim spôsobom.  
.

Or. fr

Odôvodnenie

Musí sa uznať právo na odňatie poverenia. Členské štáty však musia mať možnosť regulovať 
podmienky odňatia pre autorov, aby sa zabránilo situácií, v ktorej ľudia striedajú organizácie 
kolektívnej správy, čo sa objektívne rovná zneužívaniu. Takéto zneužívanie by organizáciám 
kolektívnej správy bránilo plniť ich úlohy rozdeľovať náklady na správu v prospech všetkých 
autorov a chrániť a podporovať kultúrnu rozmanitosť a narušilo by právnu istotu 
používateľov.

Pozmeňujúci návrh 126
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Organizácie kolektívnej správy nesmú 
obmedzovať výkon práv stanovených v 
odsekoch 3 a 4 požiadavkou, aby držiteľ 
práv zveril spravovanie práv, kategórií 
práv alebo druhov diel a iných predmetov 
ochrany, na ktoré sa vzťahuje ukončenie 
alebo odňatie poverenia, inej organizácii 
kolektívnej správy.

5. Organizácie kolektívnej správy nesmú 
obmedzovať výkon práv stanovených 
v odsekoch 3 a 4 požiadavkou, aby držiteľ 
práv zveril spravovanie práv, kategórií 
práv, diel alebo druhov diel a iných 
predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje 
ukončenie alebo odňatie poverenia, inej 
organizácii kolektívnej správy.

Or. en

Odôvodnenie

Jednotlivé diela, pozri článok 5 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 127
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby držiteľ 
práv osobitne pre každé právo, kategóriu 
práv alebo druh diel a iných predmetov 
ochrany vyjadril súhlas, ktorým poverí 
jeho správou organizáciu kolektívnej 
správy, a aby bol každý takýto súhlas 
zaznamenaný v podobe dokumentu.

6. Členské štáty zabezpečia, aby držiteľ 
práv osobitne pre každé právo, kategóriu 
práv, diel alebo druh diel a iných 
predmetov ochrany vyjadril súhlas, ktorým 
poverí jeho správou organizáciu 
kolektívnej správy, a aby bol každý takýto 
súhlas zaznamenaný v podobe dokumentu.

Or. en

Odôvodnenie

Jednotlivé diela, pozri článok 5 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 128
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvým pododsekom tohto odseku nie sú 
dotknuté právne úpravy v členských 
štátoch, ktoré sa týkajú správy práv 
prostredníctvom rozšírených kolektívnych 
licencií, povinnej správy alebo podobných 
systémov alebo ich kombinácie 
a právnych predpokladov zastúpenia 
alebo prevodu práv.

Or. en

(Pozri znenie článku 1 ods. 5 smernice 2012/28/EÚ o určitých povolených spôsoboch použitia 
osirelých diel, Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5.)

Odôvodnenie

Ako sa zdôrazňuje v smernici o osirelých dielach, organizácie kolektívnej správy nie sú 
povinné získať súhlas od držiteľov práv pokrývajúci rozšírené kolektívne licencie alebo 
podobné systémy v členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 129
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Každý člen organizácie kolektívnej 
správy má právo požadovať externé, 
nezávislé audity svojej organizácie 
kolektívnej správy kedykoľvek počas 
trvania poverenia.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na množstvo prípadov korupcie alebo nesprávneho riadenia finančných 
prostriedkov v posledných rokoch sú externé audity veľmi potrebné, aby bolo možné v rámci 
auditu zabezpečiť skutočnú nezávislosť a starostlivosť.
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Pozmeňujúci návrh 130
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Organizácie kolektívnej správy poskytnú 
svojim členom informácie o ich právach 
podľa článkov 1 až 6 do šiestich mesiacov 
od dátumu prebratia tejto smernice.

Organizácie kolektívnej správy poskytnú 
svojim členom informácie o ich právach 
podľa článkov 1 až 6 do štyroch mesiacov 
od dátumu transpozície tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Organizácie kolektívnej správy prijmú 
držiteľov práv za členov, ak držitelia práv 
splnia požiadavky na členstvo. Žiadosť o 
členstvo môžu odmietnuť iba na základe 
objektívnych kritérií. Tieto kritériá musia 
byť uvedené v štatúte alebo v podmienkach 
členstva a musia byť verejne prístupné.

2. Organizácie kolektívnej správy môžu 
žiadosť o členstvo odmietnuť iba na 
základe objektívnych kritérií. Tieto kritériá 
sú uvedené v štatúte alebo v podmienkach 
členstva a sú verejne prístupné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Organizácie kolektívnej správy prijmú 
držiteľov práv za členov, ak držitelia práv 
splnia požiadavky na členstvo. Žiadosť o 

2. Organizácie kolektívnej správy prijmú 
držiteľov práv za členov, ak držitelia práv 
splnia požiadavky na členstvo. Žiadosť 
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členstvo môžu odmietnuť iba na základe 
objektívnych kritérií. Tieto kritériá musia 
byť uvedené v štatúte alebo v podmienkach 
členstva a musia byť verejne prístupné.

o členstvo môžu odmietnuť iba na základe 
objektívnych a transparentných kritérií. 
Držiteľovi práv uvedú podrobné dôvody 
odmietnutia požiadavky na členstvo. Tieto 
kritériá sú uvedené v štatúte alebo 
v podmienkach členstva a sú verejne 
prístupné. Kritériá sa musia stanoviť tak, 
aby nikoho nediskriminovali, a nesmú
viesť k vylúčeniu členov z dôvodu 
veľkosti repertoáru, očakávaného príjmu 
z poplatkov alebo skorších licenčných 
zmlúv.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Organizácie kolektívnej správy prijmú 
držiteľov práv za členov, ak držitelia práv 
splnia požiadavky na členstvo. Žiadosť o 
členstvo môžu odmietnuť iba na základe 
objektívnych kritérií. Tieto kritériá musia 
byť uvedené v štatúte alebo v podmienkach 
členstva a musia byť verejne prístupné.

2. Organizácie kolektívnej správy prijmú 
držiteľov práv a subjekty zastupujúce 
držiteľov práv vrátane iných organizácií 
kolektívnej správy a združení držiteľov 
práv za členov, ak držitelia práv splnia 
požiadavky na členstvo. Žiadosť o členstvo 
môžu odmietnuť iba na základe 
objektívnych a nediskriminačných kritérií. 
Tieto kritériá sú uvedené v štatúte alebo v 
podmienkach členstva a sú verejne 
prístupné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3



AM\933267SK.doc 51/106 PE508.268v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Štatút organizácie kolektívnej správy 
stanoví primeraný a účinný mechanizmus 
účasti členov na rozhodovacom procese 
organizácie. Zastúpenie jednotlivých 
kategórií členov v rozhodovacom procese 
musí byť spravodlivé a vyvážené.

3. Štatút organizácie kolektívnej správy 
stanoví primeraný, účinný a demokratický
mechanizmus účasti členov na 
rozhodovacom procese organizácie. 
Zastúpenie členov v rozhodovacom 
procese vo všetkých grémiách musí byť 
spravodlivé a vyvážené. Členovia majú na 
valnom zhromaždení aktívne a pasívne 
hlasovacie práva.

Or. de

Odôvodnenie

Nie sú potrebné rôzne kategórie členov.

Pozmeňujúci návrh 135
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Štatút organizácie kolektívnej správy
stanoví primeraný a účinný mechanizmus 
účasti členov na rozhodovacom procese 
organizácie. Zastúpenie jednotlivých 
kategórií členov v rozhodovacom procese
musí byť spravodlivé a vyvážené.

3. Štatút organizácie kolektívnej správy 
stanoví primeraný a účinný mechanizmus 
účasti členov na rozhodovacom procese 
organizácie. Zastúpenie jednotlivých 
kategórií členov na všetkých úrovniach 
rozhodovacieho procesu musí byť 
spravodlivé a vyvážené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2



PE508.268v01-00 52/106 AM\933267SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Valné zhromaždenie členov organizácie 
kolektívnej správy sa zvoláva najmenej raz 
ročne.

2. Valné zhromaždenie členov organizácie 
kolektívnej správy sa zvoláva najmenej raz 
ročne. Valné zhromaždenie je 
splnomocnené prijímať strategické 
rozhodnutia v organizácii kolektívnej 
správy, ktorých vykonávaním sa môže 
poveriť orgán vykonávajúci funkciu 
dohľadu, pričom sa zabezpečí primerané 
zastúpenie držiteľov práv so 
špecializovaným repertoárom v tomto 
orgáne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Valné zhromaždenie členov organizácie 
kolektívnej správy sa zvoláva najmenej raz 
ročne.

2. Valné zhromaždenie členov organizácie 
kolektívnej správy sa zvoláva najmenej raz 
ročne. Valné zhromaždenie je 
splnomocnené prijímať strategické 
rozhodnutia v organizácii kolektívnej 
správy. Valné zhromaždenie môže orgánu 
vykonávajúcemu funkciu dohľadu 
delegovať prijímanie akýchkoľvek 
rozhodnutí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Valné zhromaždenie schvaľuje všetky 
zmeny a doplnky týkajúce sa štatútu a tých 
podmienok členstva v organizácii 
kolektívnej správy, ak tieto podmienky nie 
sú upravené v štatúte.

3. Valné zhromaždenie schvaľuje všetky 
zmeny a doplnky týkajúce sa štatútu a tých 
podmienok členstva v organizácii 
kolektívnej správy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 139
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Valné zhromaždenie nerozhoduje o 
vymenovaní alebo odvolaní členov 
správnej rady alebo jednotlivých 
výkonných riaditeľov, ak právomoc 
rozhodnúť o ich vymenovaní alebo 
odvolaní má dozorná rada.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 140
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) politika prideľovania súm náležiacich 
držiteľom práv, s výnimkou prípadov, keď 
valné zhromaždenie rozhodne o postúpení 
tohto rozhodnutia orgánu 
vykonávajúcemu funkciu dohľadu;

a) politika prideľovania súm náležiacich 
držiteľom práv;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 141
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) použitie súm náležiacich držiteľom 
práv, ktoré sa nemôžu prideliť podľa 
ustanovení článku 12 ods. 2, s výnimkou 
prípadov, keď valné zhromaždenie 
rozhodne o postúpení tohto rozhodnutia 
orgánu vykonávajúcemu funkciu 
dohľadu;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie tohto pododseku je dôsledkom navrhnutej zmeny článku 12 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 142
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) použitie súm náležiacich držiteľom práv, 
ktoré sa nemôžu prideliť podľa ustanovení 
článku 12 ods. 2, s výnimkou prípadov, 
keď valné zhromaždenie rozhodne o 
postúpení tohto rozhodnutia orgánu
vykonávajúcemu funkciu dohľadu;

b) použitie súm náležiacich držiteľom práv, 
ktoré sa nemôžu prideliť podľa ustanovení 
článku 12 ods. 2;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 143
Josef Weidenholzer
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Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) štatút organizácie kolektívnej správy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 144
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) kritériá a podmienky členstva.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 145
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Valné zhromaždenie kontroluje činnosť 
organizácie kolektívnej správy 
prinajmenšom rozhodovaním o 
vymenovaní a odvolaní audítora a 
schvaľovaním výročnej správy o 
transparentnosti a správy audítora.

6. Valné zhromaždenie kontroluje činnosť 
organizácie kolektívnej správy 
prinajmenšom rozhodovaním 
o vymenovaní a odvolaní audítora 
a schvaľovaním výročnej správy 
o transparentnosti a správy audítora. Ak sa 
postup finančného riadenia organizácie 
kolektívnej správy odôvodnene spochybní, 
valné zhromaždenie môže prijať 
rozhodnutie o vykonaní externého auditu. 
Výsledok tohto externého auditu sa 
oznámi všetkým členom a verejnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na množstvo prípadov korupcie alebo nesprávneho riadenia finančných 
prostriedkov v posledných rokoch sú externé audity veľmi potrebné, aby bolo možné v rámci 
auditu zabezpečiť skutočnú nezávislosť a starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh 146
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Valné zhromaždenie kontroluje činnosť 
organizácie kolektívnej správy 
prinajmenšom rozhodovaním o 
vymenovaní a odvolaní audítora a 
schvaľovaním výročnej správy o 
transparentnosti a správy audítora.

6. Valné zhromaždenie kontroluje činnosť 
organizácie kolektívnej správy 
prinajmenšom rozhodovaním 
o vymenovaní a odvolaní audítora
a schvaľovaním výročnej správy 
o transparentnosti a správy audítora. 
V prípade odôvodnených pochybností 
týkajúcich sa finančného hospodárenia 
majú členovia právo vymenovať 
interného alebo externého audítora na 
kontrolu. Výsledky tohto auditu sa 
oznámia príslušnému vnútroštátnemu 
orgánu s cieľom prijať náležité opatrenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 147
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Každé obmedzenie práva členov 
organizácie kolektívnej správy na účasť a 
na výkon volebného práva na valnom 
zhromaždení je spravodlivé a primerané a 
zakladá sa na týchto kritériách:

vypúšťa sa

a) dĺžke trvania členstva;
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b) sumách vyplatených alebo sumách 
náležiacich členovi počas konkrétneho 
finančného obdobia.
Tieto kritériá sa zahrnú do štatútu alebo 
podmienok členstva organizácie 
kolektívnej správy a sú verejne dostupné v 
súlade s článkami 17 a 19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Každé obmedzenie práva členov 
organizácie kolektívnej správy na účasť a 
na výkon volebného práva na valnom 
zhromaždení je spravodlivé a primerané a 
zakladá sa na týchto kritériách:

vypúšťa sa

a) dĺžke trvania členstva;
b) sumách vyplatených alebo sumách 
náležiacich členovi počas konkrétneho 
finančného obdobia.
Tieto kritériá sa zahrnú do štatútu alebo 
podmienok členstva organizácie 
kolektívnej správy a sú verejne dostupné v 
súlade s článkami 17 a 19.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 149
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každé obmedzenie práva členov 
organizácie kolektívnej správy na účasť a 
na výkon volebného práva na valnom 
zhromaždení je spravodlivé a primerané a 
zakladá sa na týchto kritériách:

Každý člen organizácie kolektívnej správy 
má právo hlasovať na valnom 
zhromaždení a v prípade potreby aj 
prostredníctvom elektronického 
hlasovania. Každé obmedzenie práva 
členov organizácie kolektívnej správy na 
účasť a na výkon volebného práva na 
valnom zhromaždení je spravodlivé 
a primerané a zakladá sa na týchto 
kritériách:

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa podporovať široká účasť a efektívne hlasovanie.

Pozmeňujúci návrh 150
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sumách vyplatených alebo sumách 
náležiacich členovi počas konkrétneho 
finančného obdobia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podmienenie hlasovacieho práva vyplatenými sumami je nedemokratické. Keďže 
prerozdelenie príjmov držiteľov práv v organizáciách kolektívnej správy je mimoriadne 
nespravodlivé, obmedzenie hlasovacieho práva na základe vyplatených súm môže viesť 
k neprimerane veľkým rozdielom v vplyve.

Pozmeňujúci návrh 151
Rolandas Paksas



AM\933267SK.doc 59/106 PE508.268v01-00

SK

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Každý člen organizácie kolektívnej 
správy má právo poveriť akúkoľvek inú 
fyzickú alebo právnickú osobu, aby sa ako 
splnomocnenec v jeho mene zúčastnila 
valného zhromaždenie a hlasovala na ňom.

8. Každý člen organizácie kolektívnej 
správy má právo poveriť akúkoľvek inú 
fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je 
členom tejto organizácie kolektívnej 
správy, aby sa ako splnomocnenec v jeho 
mene zúčastnila valného zhromaždenie 
a hlasovala na ňom. Ak organizácia 
kolektívnej správy zastupuje viaceré 
kategórie držiteľov práv, člen môže 
splnomocniť len iného člena rovnakej 
kategórie. Počet splnomocnení, ktoré 
môže vykonávať jeden člen, sa obmedzí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Každý člen organizácie kolektívnej 
správy má právo poveriť akúkoľvek inú 
fyzickú alebo právnickú osobu, aby sa ako 
splnomocnenec v jeho mene zúčastnila 
valného zhromaždenie a hlasovala na ňom.

8. Každý člen organizácie kolektívnej 
správy má právo poveriť akúkoľvek inú 
fyzickú alebo právnickú osobu, aby sa ako 
splnomocnenec v jeho mene zúčastnila 
valného zhromaždenie a hlasovala na ňom. 
Na to, aby bolo splnomocnenie platné, 
musí člen splnomocnenú osobu 
splnomocniť najviac tri mesiace pred jeho 
použitím.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť tomu, že hudobné vydavateľstvá a/alebo nahrávacie spoločnosti budú od 
nových umelcov pri podpise zmluvy bežne vyžadovať trvalú plnú moc, ktorá by im postupne 
umožnila prevziať kontrolu nad organizáciami kolektívnej správy.
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Pozmeňujúci návrh 153
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Každý člen organizácie kolektívnej 
správy má právo poveriť akúkoľvek inú 
fyzickú alebo právnickú osobu, aby sa ako 
splnomocnenec v jeho mene zúčastnila
valného zhromaždenie a hlasovala na ňom.

8. Každý člen organizácie kolektívnej 
správy má právo poveriť iného člena alebo 
právnickú osobu rovnakej kategórie, aby 
sa ako splnomocnenec v jeho mene 
zúčastnil valného zhromaždenie a hlasoval
na ňom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 154
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy zaviedli 
funkciu dohľadu, ktorej účelom bude 
sústavné monitorovanie činnosti a 
vykonávania povinností osôb poverených 
riadením organizácie kolektívnej správy. 
Členovia organizácie kolektívnej správy 
majú spravodlivé a vyvážené zastúpenie v 
orgáne, ktorý vykonáva túto funkciu, aby 
sa zabezpečilo ich účinné zapojenie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy zaviedli 
funkciu dohľadu, ktorej účelom bude 
sústavné monitorovanie činnosti 
a vykonávania povinností osôb poverených 
riadením organizácie kolektívnej správy. 
Členovia organizácie kolektívnej správy 
majú spravodlivé a vyvážené zastúpenie,
ktoré zohľadňuje rôzne kategórie 
držiteľov práv vrátane špecializovaného 
repertoáru, v orgáne, ktorý vykonáva túto 
funkciu, aby sa zabezpečilo ich účinné 
zapojenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 155
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy zaviedli 
funkciu dohľadu, ktorej účelom bude 
sústavné monitorovanie činnosti a 
vykonávania povinností osôb poverených 
riadením organizácie kolektívnej správy. 
Členovia organizácie kolektívnej správy 
majú spravodlivé a vyvážené zastúpenie v 
orgáne, ktorý vykonáva túto funkciu, aby 
sa zabezpečilo ich účinné zapojenie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy zaviedli 
funkciu dohľadu, ktorej účelom bude 
sústavné monitorovanie činnosti 
a vykonávania povinností osôb poverených 
riadením tejto organizácie. Jednotlivé 
kategórie členov organizácie kolektívnej 
správy majú spravodlivé a vyvážené 
zastúpenie v orgáne, ktorý vykonáva túto 
funkciu, aby sa zabezpečilo ich účinné 
zapojenie.

Or. en

Odôvodnenie

Vyvážené zastúpenie rôznych kategórií členov organizácie kolektívnej správy.

Pozmeňujúci návrh 156
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán poverený funkciou dohľadu 
zasadá pravidelne a má prinajmenšom tieto 
právomoci:

2. Orgán poverený funkciou dohľadu 
zasadá aspoň každé tri mesiace a má 
prinajmenšom tieto právomoci:

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka „pravidelného“ zasadnutia je príliš vágna, a preto by sa mala presnejšie 
vymedziť.
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Pozmeňujúci návrh 157
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) schvaľovať každé nadobudnutie 
nehnuteľného majetku organizáciou 
kolektívnej správy,

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 158
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že 
články 1 a 2 sa nevzťahujú na 
organizáciu kolektívnej správy, ktorá k 
termínu svojej súvahy neprekračuje 
hranicu dvoch z týchto troch kritérií:

vypúšťa sa

a) celkovú súvahu: 350 000 EUR;
b) výšku čistého obratu: 700 000 EUR,
c) priemerný počet zamestnancov v 
priebehu rozpočtového roka: desať.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 159
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že 3. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na 
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články 1 a 2 sa nevzťahujú na organizáciu 
kolektívnej správy, ktorá k termínu svojej 
súvahy neprekračuje hranicu dvoch z 
týchto troch kritérií:

organizáciu kolektívnej správy, ktorá 
k termínu svojej súvahy neprekračuje 
hranicu dvoch z týchto troch kritérií:

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadami lepšej právnej regulácie a záväzkami Komisie môžu členské štáty 
oslobodiť mikrosubjekty od určitých, potenciálne zaťažujúcich požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 160
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, že osoby, ktoré 
fakticky riadia hospodárenie organizácie 
kolektívnej správy, a jej riaditelia s 
výnimkou riaditeľov, ktorí vykonávajú 
funkciu dohľadu, navrhnú postupy určené 
na predchádzanie konfliktom záujmov. 
Organizácia kolektívnej správy má postupy 
umožňujúce zistenie, riadenie, 
monitorovanie a zverejnenie konfliktov 
záujmov s cieľom zabrániť ich 
negatívnemu vplyvu na záujmy členov 
spoločnosti.

Členské štáty zabezpečia, že osoby, ktoré 
fakticky riadia hospodárenie organizácie 
kolektívnej správy, a jej riaditelia navrhnú 
postupy určené na predchádzanie 
konfliktom záujmov. Organizácia 
kolektívnej správy má postupy umožňujúce 
zistenie, riadenie, monitorovanie 
a zverejnenie konfliktov záujmov s cieľom 
zabrániť ich negatívnemu vplyvu na 
záujmy členov spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto postupy zahŕňajú každoročné Tieto postupy zahŕňajú individuálne 
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individuálne vyhlásenie každej z 
uvedených osôb a riaditeľov orgánu, ktorý 
je poverený funkciou dohľadu, obsahujúce
tieto informácie:

vyhlásenie každej z uvedených osôb 
a riaditeľov orgánu, ktorý je poverený 
funkciou dohľadu, sú určené členom a sú 
verejne dostupné prostredníctvom 
internetovej stránky organizácie 
kolektívnej správy. Toto vyhlásenie sa 
urobí pred tým, ako sa tieto osoby ujmú 
svojich povinností, a následne sa každý 
rok obnovuje. Vyhlásenie obsahuje tieto 
informácie:

Or. en

Odôvodnenie

Konflikty záujmov sa musia riešiť pred tým, ako sa vedúci pracovník alebo riaditeľ ujme 
svojich povinností.

Pozmeňujúci návrh 162
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto postupy zahŕňajú každoročné 
individuálne vyhlásenie každej z 
uvedených osôb a riaditeľov orgánu, ktorý 
je poverený funkciou dohľadu, obsahujúce
tieto informácie:

Tieto postupy zahŕňajú každoročné 
individuálne vyhlásenie každej 
z uvedených osôb a riaditeľov orgánu, 
ktorý je poverený funkciou dohľadu, 
a zverejnenie tohto vyhlásenia 
obsahujúceho tieto informácie:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 163
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organizácie kolektívnej správy sa 1. Organizácie kolektívnej správy sa 
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usilujú o výber a spravovanie finančného 
príjmu z práv.

usilujú o presný a transparentný výber 
a spravovanie finančného príjmu z práv. 
Organizácia kolektívnej správy zabezpečí, 
aby vyberala finančné príjmy z práv iba 
v mene tých držiteľov práv, ktorých práva 
je oprávnená zastupovať, s výnimkou 
členských štátov, ktoré zaviedli systémy 
rozšíreného kolektívneho poskytovania 
licencií.

Or. en

Odôvodnenie

Zladenie s článkom 12 ods. 1 a článkom 14 ods. 2, v ktorých sa uvádza, že platby sa musia 
vyplácať presne. Ak musí byť vyplatenie presné, je zrejmé, že presné musia byť aj výber 
a správa. Organizácie kolektívnej správy by mali vykonávať výber iba v mene súčasných 
členov a držiteľov práv, ktorých práva spravujú na základe dohody o zastúpení.

Pozmeňujúci návrh 164
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade, ak organizácia kolektívnej 
správy pri rozdeľovaní súm splatných 
držiteľom práv investuje finančný príjem z 
práv a akýkoľvek príjem získaný z jeho 
investovania, musí tak urobiť v súlade so 
všeobecnou investičnou politikou 
uvedenou v článku 7 ods. 5 písm. c), a s 
týmito pravidlami:

4. V prípade, ak organizácia kolektívnej 
správy pri rozdeľovaní súm splatných 
držiteľom práv investuje finančný príjem 
z práv a akýkoľvek príjem získaný z jeho 
investovania, musí tak urobiť v najlepšom 
záujme držiteľov práv, ktorých práva 
zastupuje, a v súlade so všeobecnou 
investičnou politikou uvedenou v článku 7 
ods. 5 písm. c), a s týmito pravidlami:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aktíva sa investujú v najlepšom záujme 
členov; v prípade akéhokoľvek 
potenciálneho konfliktu záujmov 
organizácia kolektívnej správy zabezpečí, 
že investícia sa vykoná výhradne v záujme 
členov;

a) v prípade akéhokoľvek potenciálneho 
konfliktu záujmov organizácia kolektívnej 
správy zabezpečí, že investícia sa vykoná 
výhradne v záujme týchto držiteľov práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) aktíva sa investujú tak, aby neboli 
dotknuté sumy dlžné držiteľom práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby dohody, 
ktorými sa riadi vzťah organizácie 
kolektívnej správy s jej členmi a držiteľmi 
práv, špecifikovali zrážky vzťahujúce sa na 
finančný príjem z práv podľa článku 16 
písm. e).

1. Členské štáty zabezpečia, aby dohody, 
ktorými sa riadi vzťah organizácie 
kolektívnej správy s jej členmi, osobitne 
povolili zrážky vzťahujúce sa na finančný 
príjem z práv podľa článku 16 písm. e).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 168
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípadoch, keď organizácia 
kolektívnej správy poskytuje sociálne, 
kultúrne a vzdelávacie služby financované 
prostredníctvom zrážok z finančného 
príjmu z práv, členské štáty zabezpečia 
splnenie týchto podmienok:

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
v prípadoch, keď organizácia kolektívnej 
správy poskytuje sociálne, kultúrne 
a vzdelávacie služby financované 
prostredníctvom zrážok z finančného 
príjmu z práv, tieto služby poskytovali na 
základe spravodlivých kritérií, najmä 
pokiaľ ide o prístup k týmto službám a ich 
rozsah.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípadoch, keď organizácia 
kolektívnej správy poskytuje sociálne, 
kultúrne a vzdelávacie služby financované 
prostredníctvom zrážok z finančného 
príjmu z práv, členské štáty zabezpečia 
splnenie týchto podmienok:

2. V prípadoch, keď organizácia 
kolektívnej správy poskytuje sociálne, 
kultúrne a vzdelávacie služby financované 
prostredníctvom zrážok z finančného 
príjmu z práv a z akéhokoľvek príjmu 
z investovania príjmov z práv, členské 
štáty zabezpečia splnenie týchto 
podmienok:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) držitelia práv majú nárok na sociálne, 
kultúrne a vzdelávacie služby na základe 
spravodlivých kritérií, predovšetkým v 
súvislosti s prístupom k týmto službám a 
ich rozsahom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) držitelia práv, ktorí danej organizácii 
kolektívnej správy ukončili poverenie na 
správu svojich práv, kategórií práv alebo 
druhov diel a ďalších predmetov ochrany, 
alebo jej odňali poverenie na správu 
určitých práv, kategórií práv alebo druhov 
diel a ďalších predmetov ochrany, majú 
naďalej prístup k týmto službám. Kritériá 
týkajúce sa prístupu k uvedeným službám 
a ich rozsahu zohľadnia finančné príjmy 
z práv vytvorené príslušnými držiteľmi 
práv a trvanie poverenia na spravovanie 
práv, ak sa takéto kritériá týkajú aj tých 
držiteľov práv, ktorí poverenie 
spravovaním práv neukončili alebo ktorí 
organizácii kolektívneho spravovania 
neodňali poverenie na správu svojich 
práv, kategórií práv alebo druhov diel a 
ďalších predmetov ochrany.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Christian Engström
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Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy pravidelne a 
dôsledne prideľovali a vyplácali sumy 
náležiace všetkým držiteľom práv, ktorých 
zastupujú. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie najneskôr 
do 12 mesiacov od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný
príjem z práv vybrali, pokiaľ organizácii 
kolektívnej správy nezabránia v dodržaní 
tohto termínu objektívne dôvody týkajúce 
sa predovšetkým oznámenia zo strany 
používateľov, určenia práv, držiteľov práv 
alebo zosúladenia informácií o dielach a 
ďalších predmetoch ochrany s držiteľmi 
práv. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie presne a 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými kategóriami držiteľov práv.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy pravidelne 
a dôsledne prideľovali a vyplácali sumy 
náležiace všetkým držiteľom práv, ktorých 
zastupujú. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie bez 
zbytočného odkladu a najneskôr do troch 
mesiacov po výbere príjmu z práv, pokiaľ 
organizácii kolektívnej správy nezabránia 
v dodržaní tohto termínu objektívne 
dôvody týkajúce sa predovšetkým 
oznámenia zo strany používateľov, určenia 
práv, držiteľov práv alebo zosúladenia 
informácií o dielach a ďalších predmetoch 
ochrany s držiteľmi práv. Organizácia 
kolektívnej správy vykoná pridelenie 
a vyplatenie presne a zabezpečí rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými kategóriami 
držiteľov práv.

Or. en

Odôvodnenie

Umelci a autori považujú za veľký problém, že mnohé organizácie kolektívnej správy splácajú 
dlžné sumy iba veľmi pomaly. V návrhu smernice sa uvádza, že tieto organizácie by mali mať 
možnosť ponechať si tieto finančné prostriedky dva roky. To je len ťažko prijateľné. 
Organizácie kolektívnej správy, ktoré v súčasnosti neplnia vyššie ciele, potrebujú stimuly na 
zlepšenie efektívnosti svojej bežnej administratívy.

Pozmeňujúci návrh 173
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy pravidelne a 
dôsledne prideľovali a vyplácali sumy 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy včas,
pravidelne a dôsledne prideľovali 
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náležiace všetkým držiteľom práv, ktorých 
zastupujú. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie najneskôr 
do 12 mesiacov od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, pokiaľ organizácii 
kolektívnej správy nezabránia v dodržaní 
tohto termínu objektívne dôvody týkajúce 
sa predovšetkým oznámenia zo strany 
používateľov, určenia práv, držiteľov práv 
alebo zosúladenia informácií o dielach a 
ďalších predmetoch ochrany s držiteľmi 
práv. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie presne a 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými kategóriami držiteľov práv.

a vyplácali sumy náležiace všetkým 
držiteľom práv, ktorých zastupujú. 
Organizácia kolektívnej správy vykoná 
pridelenie a vyplatenie aspoň raz za 
štvrťrok a najneskôr do 12 mesiacov po 
výbere príjmov z práv. Organizácia 
kolektívnej správy vykoná pridelenie 
a vyplatenie presne a zabezpečí rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými kategóriami 
držiteľov práv. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy pravidelne a 
dôsledne prideľovali a vyplácali sumy 
náležiace všetkým držiteľom práv, ktorých 
zastupujú. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie najneskôr 
do 12 mesiacov od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, pokiaľ organizácii 
kolektívnej správy nezabránia v dodržaní 
tohto termínu objektívne dôvody týkajúce 
sa predovšetkým oznámenia zo strany 
používateľov, určenia práv, držiteľov práv 
alebo zosúladenia informácií o dielach a 
ďalších predmetoch ochrany s držiteľmi 
práv. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie presne a 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy pravidelne, 
transparentne a dôsledne prideľovali 
a vyplácali sumy náležiace všetkým 
držiteľom práv, ktorých zastupujú. 
Organizácia kolektívnej správy vykoná 
pridelenie a vyplatenie najneskôr do dvoch
mesiacov, v ktorom finančný príjem z práv 
vybrali, v ktorom finančný príjem z práv 
vybrali, pokiaľ organizácii kolektívnej 
správy nezabránia v dodržaní tohto termínu 
objektívne dôvody týkajúce sa 
predovšetkým oznámenia zo strany 
používateľov, určenia práv, držiteľov práv 
alebo zosúladenia informácií o dielach 
a ďalších predmetoch ochrany s držiteľmi 
práv. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie presne 
a zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so 
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všetkými kategóriami držiteľov práv. všetkými kategóriami držiteľov práv.

Or. de

Odôvodnenie

Držitelia práv musia niekedy príliš dlho čakať na vyplatenie tantiém a v dôsledku toho sa 
dostávajú do nepríjemných situácií, smernica by preto túto situáciu mala zlepšiť.

Pozmeňujúci návrh 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy pravidelne a 
dôsledne prideľovali a vyplácali sumy 
náležiace všetkým držiteľom práv, ktorých 
zastupujú. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie najneskôr 
do 12 mesiacov od skončenia rozpočtového 
roka, v ktorom finančný príjem z práv 
vybrali, pokiaľ organizácii kolektívnej 
správy nezabránia v dodržaní tohto termínu 
objektívne dôvody týkajúce sa 
predovšetkým oznámenia zo strany 
používateľov, určenia práv, držiteľov práv 
alebo zosúladenia informácií o dielach a 
ďalších predmetoch ochrany s držiteľmi 
práv. Organizácia kolektívnej správy 
vykoná pridelenie a vyplatenie presne a 
zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými kategóriami držiteľov práv.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy pravidelne 
a dôsledne prideľovali a vyplácali sumy 
náležiace všetkým držiteľom práv, ktorých 
zastupujú, a to na základe informácií 
poskytnutých používateľmi do šiestich 
mesiacov od použitia obsahu. Organizácia 
kolektívnej správy vykoná pridelenie 
a vyplatenie najneskôr do 12 mesiacov od 
skončenia rozpočtového roka, v ktorom 
finančný príjem z práv vybrali, pokiaľ 
organizácii kolektívnej správy nezabránia 
v dodržaní tohto termínu objektívne 
dôvody týkajúce sa predovšetkým 
oznámenia zo strany používateľov, určenia 
práv, držiteľov práv alebo zosúladenia 
informácií o dielach a ďalších predmetoch 
ochrany s držiteľmi práv. Organizácia 
kolektívnej správy vykoná pridelenie 
a vyplatenie presne a zabezpečí rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými kategóriami 
držiteľov práv.

Or. en

Odôvodnenie

Včasné pridelenie zo strany organizácií kolektívnej správy je možné, len ak používatelia 
poskytnú včasné informácií o použití jednotlivých obsahov.
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Pozmeňujúci návrh 176
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Organizácie kolektívnej správy začnú 
príjmy držiteľov práv prideľovať, keď 
vybratá suma prijateľne pokrýva náklady 
na výber. Minimálna úroveň požadovaná 
pred vykonaním pridelenia nesmie 
prehnane presiahnuť minimálnu sumu, 
ktorú používajú porovnateľné organizácie 
kolektívnej správy.

Or. en

Odôvodnenie

Distribúcia príjmu držiteľov práv je veľmi nerovnomerná, t. j.: veľmi veľký počet tvorcov 
zarába veľmi málo. Znamená to, že vďaka nižším minimálnym úrovniam na prideľovanie sa 
sumy omnoho rýchlejšie pridelia veľkému počtu držiteľov práv. Držitelia práv s veľkými 
príjmami sú zároveň motivovaní stanoviť minimálnu úroveň na prideľovanie príliš vysoko, čo 
v niektorých prípadoch vytvára nespravodlivú distribúciu. Požiadavka na udržanie nízkej 
minimálnej úrovne na prideľovanie motivuje k nákladovo efektívnemu prideľovaniu.

Pozmeňujúci návrh 177
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty môžu organizáciám 
kolektívnej správy povoliť, aby sa 
odchýlili od povinnosti týkajúcej sa 
prideľovania a platieb stanovenej 
v odseku 1, ak je to oprávnené 
z objektívnych dôvodov súvisiacich najmä 
s informovaním zo strany používateľov, 
s určením práv alebo držiteľov práv alebo 
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s priradením informácií o dielach a iných 
predmetoch ochrany k držiteľom práv, čo 
organizácii kolektívnej správy bráni 
dodržiavať frekvenciu a lehotu stanovenú 
v tomto odseku. V takýchto situáciách 
organizácie kolektívnej správy vykonajú 
pridelenie a platby držiteľom práv čo 
možno najskôr.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak ani po piatich rokoch od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, nie je možné sumy 
náležiace držiteľom práv prideliť, a ak 
organizácia kolektívnej správy podnikla 
všetky potrebné opatrenia na identifikáciu 
a lokalizáciu držiteľov práv, rozhodne 
organizácia kolektívnej správy o použití 
príslušných súm v súlade s článkom 7 ods. 
5 písm. b) bez toho, aby bolo dotknuté 
právo držiteľa práv uplatňovať si nárok 
na tieto sumy v organizácii kolektívnej 
správy.

2. Ak ani po troch rokoch od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, nie je možné sumy 
náležiace držiteľom práv prideliť, lebo 
organizácia kolektívnej správy neurčila 
a nevyhľadala držiteľov práv, prostriedky 
sa vyplatia fondu zriadenému na tento 
účel členským štátom, v ktorom sa 
prostriedky vybrali. Za všetky žiadosti od 
nových držiteľov práv následne zodpovedá 
fond.

Or. en

Odôvodnenie

Keď by sa organizácii kolektívnej správy umožnilo ponechať si prostriedky, nebola by táto 
organizácia motivovaná naozaj starostlivo vyhľadávať skutočných držiteľov práv. Fond 
spravovaný členským štátom môže takisto prispieť k podpore kultúrnej rozmanitosti. Pozri 
odôvodnenie 15a (nové). Navrhovaných päť rokov je však dlhý čas, pričom je veľmi 
nepravdepodobné, že sa chýbajúci držiteľ práv nájde po troch alebo štyroch rokoch.
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Pozmeňujúci návrh 179
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak ani po piatich rokoch od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, nie je možné sumy 
náležiace držiteľom práv prideliť, a ak 
organizácia kolektívnej správy podnikla 
všetky potrebné opatrenia na identifikáciu 
a lokalizáciu držiteľov práv, rozhodne
organizácia kolektívnej správy o použití 
príslušných súm v súlade s článkom 7 ods. 
5 písm. b) bez toho, aby bolo dotknuté 
právo držiteľa práv uplatňovať si nárok 
na tieto sumy v organizácii kolektívnej 
správy.

2. Ak ani po troch rokoch od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, nie je možné sumy 
náležiace držiteľom práv prideliť, a ak 
organizácia kolektívnej správy podnikla 
všetky potrebné opatrenia na identifikáciu 
a lokalizáciu držiteľov práv, členské štáty 
sú zodpovedné za rozhodnutie 
o najlepšom pridelení nepridelených 
prostriedkov, pričom môžu umožniť aj to, 
aby organizácie kolektívnej správy 
pridelili prostriedky svojim členom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak ani po piatich rokoch od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, nie je možné sumy 
náležiace držiteľom práv prideliť, a ak 
organizácia kolektívnej správy podnikla 
všetky potrebné opatrenia na identifikáciu 
a lokalizáciu držiteľov práv, rozhodne 
organizácia kolektívnej správy o použití 
príslušných súm v súlade s článkom 7 ods. 
5 písm. b) bez toho, aby bolo dotknuté 
právo držiteľa práv uplatňovať si nárok na 
tieto sumy v organizácii kolektívnej 
správy.

2. Ak ani po dvoch rokoch od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, nie je možné sumy 
náležiace držiteľom práv prideliť, a ak 
organizácia kolektívnej správy podnikla 
všetky potrebné opatrenia na identifikáciu
a lokalizáciu držiteľov práv, rozhodne 
organizácia kolektívnej správy o použití 
príslušných súm v súlade s článkom 7 ods. 
5 písm. b) bez toho, aby bolo dotknuté 
právo držiteľa práv uplatňovať si nárok na 
tieto sumy v organizácii kolektívnej 
správy.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 181
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak ani po piatich rokoch od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, nie je možné sumy 
náležiace držiteľom práv prideliť, a ak 
organizácia kolektívnej správy podnikla 
všetky potrebné opatrenia na identifikáciu 
a lokalizáciu držiteľov práv, rozhodne
organizácia kolektívnej správy o použití 
príslušných súm v súlade s článkom 7 ods. 
5 písm. b) bez toho, aby bolo dotknuté 
právo držiteľa práv uplatňovať si nárok 
na tieto sumy v organizácii kolektívnej 
správy.

2. Ak ani po piatich rokoch od skončenia 
rozpočtového roka, v ktorom finančný 
príjem z práv vybrali, nie je možné sumy 
náležiace držiteľom práv prideliť, a ak 
organizácia kolektívnej správy podnikla 
všetky potrebné opatrenia na identifikáciu 
a lokalizáciu držiteľov práv, organizácia 
kolektívnej správy použije túto sumu na 
svoj kultúrny fond. Ak takýto fond 
neexistuje, sumu vráti používateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby organizácia 
kolektívnej správy nerobila rozdiely medzi 
svojimi členmi a držiteľmi práv, ktorých 
práva spravuje na základe vzájomnej 
dohody o zastúpení, najmä v súvislosti s 
príslušnými poplatkami, poplatkami za 
správu a podmienkami výberu finančného 
príjmu z práv a prideľovania súm 
náležiacich držiteľom práv.

Členské štáty zabezpečia, aby organizácia 
kolektívnej správy nerobila rozdiely medzi 
držiteľmi práv, ktorých práva spravuje na 
základe vzájomnej dohody o zastúpení, 
najmä v súvislosti s príslušnými 
poplatkami, poplatkami za správu 
a podmienkami výberu finančného príjmu 
z práv a prideľovania súm náležiacich 
držiteľom práv.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zrážky a platby vo vzájomných dohodách 
o zastúpení

Platby vo vzájomných dohodách 
o zastúpení

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organizácia kolektívnej správy nesmie 
na finančný príjem z práv, ktoré spravuje 
na základe vzájomnej dohody o zastúpení 
s inou organizáciou kolektívnej správy, 
uplatňovať iné zrážky ako poplatky za 
správu, pokiaľ iná organizácia 
kolektívnej správy nevyjadrí výslovný 
súhlas s takýmito zrážkami.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Organizácia kolektívnej správy 
pravidelne, dôsledne a presne prideľuje a 
vypláca sumy náležiace iným organizáciám 
kolektívnej správy.

2. Organizácia kolektívnej správy 
pravidelne, včas, dôsledne a presne 
prideľuje a vypláca sumy náležiace iným 
organizáciám kolektívnej správy. 
Organizácia kolektívnej správy vykoná 
toto pridelenie a vyplatenie iným 
organizáciám kolektívnej správy najmenej 
raz za štvrťrok a najneskôr do 12 
mesiacov od výberu finančného príjmu 
z práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu organizáciám 
kolektívnej správy povoliť, aby sa 
odchýlili od povinnosti týkajúcej sa 
prideľovania a platieb stanovenej 
v odseku 2, ak je to oprávnené 
z objektívnych dôvodov súvisiacich najmä 
s informovaním zo strany používateľov, 
s určením práv alebo držiteľov práv alebo 
s priradením informácií o dielach a iných 
predmetoch ochrany k držiteľom práv, čo 
organizácii kolektívnej správy bráni 
dodržiavať frekvenciu a lehotu stanovenú 
v tomto odseku. V takýchto situáciách 
organizácie kolektívnej správy vykonajú 
pridelenie a platby držiteľom práv čo 
najskôr.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 187
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy na žiadosti 
o používanie licencie reagovali do 14 
kalendárnych dní a aby do 60 
kalendárnych dní po prijatí žiadosti 
o poskytnutie licencie predložili 
používateľovi ponuku za predpokladu, že 
organizácia kolektívnej správy dostala 
všetky náležité informácie na 
vypracovanie ponuky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 188
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V poplatkoch za výhradné práva sa odráža 
ekonomická hodnota daných práv a 
služieb, ktoré poskytuje organizácia 
kolektívnej správy.

V poplatkoch za výhradné práva a práva 
na odmenu sa odráža ekonomická hodnota 
používania daných práv a povaha a rozsah 
používania diel a ostatných predmetov 
ochrany a ekonomická hodnota služieb, 
ktoré poskytuje organizácia kolektívnej 
správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V poplatkoch za výhradné práva sa odráža 
ekonomická hodnota daných práv a 
služieb, ktoré poskytuje organizácia 
kolektívnej správy.

V poplatkoch za výhradné práva sa 
primerane odráža ekonomická hodnota 
daných práv a služieb, ktoré poskytuje 
organizácia kolektívnej správy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 190
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že neexistujú žiadne 
vnútroštátne právne nariadenia, ktoré by 
stanovili sumy náležiace držiteľom práv v 
súvislosti s právom na odmenu a právom 
na náhradu, organizácia kolektívnej správy 
určí vlastné náležiace sumy na základe 
ekonomickej hodnoty týchto práv v danom 
odvetví.

V prípade, že neexistujú žiadne 
vnútroštátne právne nariadenia, ktoré by 
stanovili sumy náležiace držiteľom práv 
v súvislosti s právom na odmenu a právom 
na náhradu, organizácia kolektívnej správy 
určí vlastné náležiace sumy na základe 
nediskriminačných kritérií, pričom 
zabezpečí spravodlivú náhradu za 
používanie diel a ostatných predmetov 
ochrany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že neexistujú žiadne 
vnútroštátne právne nariadenia, ktoré by 
stanovili sumy náležiace držiteľom práv v 
súvislosti s právom na odmenu a právom 
na náhradu, organizácia kolektívnej 

V prípade, že neexistujú žiadne 
vnútroštátne právne nariadenia, ktoré by 
stanovili sumy náležiace držiteľom práv 
v súvislosti s právom na odmenu, 
organizácia kolektívnej správy určí vlastné 
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správy určí vlastné náležiace sumy na 
základe ekonomickej hodnoty týchto práv 
v danom odvetví.

náležiace sumy na základe ekonomickej 
hodnoty týchto práv v danom odvetví.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 192
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Používatelia by organizáciám 
kolektívnej správy mali dohodnutým 
spôsobom poskytovať informácie 
o používaní diel a ostatných predmetov 
ochrany a, ak to je možné, vo formáte 
čitateľnom strojom, včas a presne, aby 
organizácie kolektívnej správy mohli 
presne určiť príslušné poplatky a prideliť 
dlžné sumy držiteľom práv v súlade 
s povinnosťami stanovenými v tejto 
smernici. Keď používatelia organizáciám 
kolektívnej správy neposkytnú informácie 
tak, aby tieto organizácie mohli včas 
a presne prideliť dlžné sumy jednotlivým 
držiteľom práv, členské štáty zabezpečia, 
aby organizácie kolektívnej správy boli 
oslobodené od svojich povinností 
vyplývajúcich z tejto smernice 
a týkajúcich sa prideľovania finančného 
príjmu z práv jednotlivým držiteľom práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Organizácie kolektívnej správy žiadajú 
s cieľom zabezpečiť včasné, spravodlivé 
a transparentné pridelenie práv od 
používateľov analytické účty použitých 
diel podľa štandardných správ, ktoré 
poskytli organizácie kolektívnej správy 
alebo ktoré sa v danom odvetví používajú, 
najneskôr do šiestich mesiacov od použitia 
hudobného diela.

Or. en

Odôvodnenie

Správy od používateľov v digitálnom prostredí a aj mimo neho sa požadujú na určenie 
používania chránených diel. Prideľovanie práv autorov a súvisiacich práv by bez tohto 
ustanovenia bolo ďalej obmedzené pre nedostatok údajov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
úmerného a analytického prideľovania podľa skutočného použitia diel. Údaje sa často 
poskytujú neúplným a nepresným spôsobom. Nárast prístrojov a šírenie diel chránených 
autorskými právami vyžadujú, aby organizácie kolektívnej správy mohli dostávať včasné 
a presné údaje od používateľov o ich používaní hudobných diel.

Pozmeňujúci návrh 194
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Používatelia by mali organizácii 
kolektívnej správy včas platiť licenčné 
poplatky alebo odmenu vždy, keď platí 
všeobecné platná alebo súdom určená 
tarifa. Keď používatelia včas nezaplatia 
tieto licenčné poplatky alebo odmenu, 
členské štáty zabezpečia, aby organizácie 
kolektívnej správy mohli týmto 
používateľom účtovať ďalšie poplatky na 
pokrytie administratívnych nákladov 
vyplývajúcich z toho, že používatelia 
nezaplatili dobrovoľne licenčné poplatky 
alebo odmenu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Rolandas Paksas

Návrh smernice
Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Povinnosti používateľov

Členské štáty zabezpečia, aby používatelia 
organizáciám kolektívnej správy bezplatne 
v elektronickom formáte na účely 
výkonnej správy práv poskytovali úplné 
a presné informácie v miere potrebnej na 
určenie použitia diela alebo iného 
predmetu ochrany a príslušného držiteľa 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Podávanie správ a fakturácia

1. Organizácie kolektívnej správy zavedú 
primerané postupy oznamovania, ktoré 
umožnia používateľovi, aby poskytoval 
všetky potrebné informácie o používaní 
licencie vrátane správy o skutočnom 
používaní diel organizácii kolektívnej 
správy presne a v lehote spoločne 
dohodnutej v súvislosti s touto licenciou.
2. Členské štáty môžu požadovať, aby 
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organizácie kolektívnej správy so sídlom 
na ich území zaviedli postupy stanovené 
v odsekoch 3 – 4.
3. Organizácie kolektívnej správy medzi 
sebou zavedú postup spolupráce 
v prospech svojich držiteľov práv, členov 
a používateľov. Takýto postup spolupráce 
zahŕňa prinajmenšom spoločné 
využívanie informácií o vydaných 
licenciách a používaní diel a iných 
predmetov ochrany v spoločnej databáze, 
koordinovanú a spoločnú fakturáciu 
a výber finančných príjmov z práv.
4. Postup spolupráce uvedený v odseku 2 
umožní organizáciám kolektívnej správy 
koordinovať fakturáciu používateľov tak, 
aby jeden používateľ dostal jedinú 
spoločnú faktúru týkajúcu sa práv na 
licencované diela a iné predmety ochrany. 
Jediná faktúra je transparentná a zahŕňa 
údaje o dotknutých organizáciách 
kolektívnej správy, zoznamoch 
licencovaných diel a ostatných predmetov 
ochrany a príslušných skutočných 
použitiach. Na faktúre by takisto mali byť 
jasne uvedené aspoň pomerné sumy 
prináležiace držiteľom práv a sumy, ktoré 
by sa mali použiť na úhradu poplatkov za 
správu.
5. Odseky 2 a 3 sa neuplatňujú na 
kolektívnu správu online práv na hudobné 
diela a na kolektívnu správu práv na diela 
a iné predmety ochrany na 
multiteritoriálnom základe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 15a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
1. Organizácie kolektívnej správy zavedú 
primerané postupy oznamovania, ktoré 
umožnia používateľovi, aby poskytoval 
všetky potrebné informácie o používaní 
licencie vrátane správy o skutočnom 
používaní diel organizácii kolektívnej 
správy presne a v lehote spoločne 
dohodnutej v súvislosti s touto licenciou.
2. Organizácie kolektívnej správy môžu 
zaviesť postup spolupráce v prospech 
svojich držiteľov práv, členov 
a používateľov. Takýto postup spolupráce 
by mohol zahŕňať spoločné využívanie 
informácií o vydaných licenciách 
a používaní diel a iných predmetov 
ochrany. V tejto súvislosti je potrebné 
ďalej posúdiť náklady a prínosy spoločnej 
databázy a spoločnej fakturácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácia kolektívnej správy na 
požiadanie sprístupnila každému 
držiteľovi práv, ktorého práva zastupuje, 
každej organizácii kolektívnej správy, v 
mene ktorej spravuje práva na základe 
vzájomných dohôd o zastúpení, alebo 
každému používateľovi elektronickými 
prostriedkami bez zbytočného odkladu 
tieto informácie:

vypúšťa sa

a) štandardné licenčné zmluvy a platné 
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sadzby poplatkov;
b) repertoár a práva, ktoré spravuje, a 
členské štáty, ktorých sa to týka;
c) zoznam vzájomných dohôd o zastúpení, 
na ktorých sa podieľa, vrátane informácií 
o ďalších zainteresovaných organizáciách 
kolektívnej správy, o repertoári, ktorý 
zastupujú, a o územnom rozsahu platnosti 
každej takejto dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácia kolektívnej správy na 
požiadanie sprístupnila každému 
držiteľovi práv, ktorého práva zastupuje, 
každej organizácii kolektívnej správy, v 
mene ktorej spravuje práva na základe 
vzájomných dohôd o zastúpení, alebo 
každému používateľovi elektronickými 
prostriedkami bez zbytočného odkladu
tieto informácie:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácia kolektívnej správy sprístupnila 
verejnosti na internetovej stránke 
organizácie kolektívnej správy tieto 
informácie:

Or. en

Odôvodnenie

Základné informácie o tarifách, licenčných zmluvách, repertoári a dohodách o zastúpení sú 
nevyhnutné na správne fungovanie a pre transparentný trh s kreatívnym tovarom. Základné 
informácie o cenách a o tom, čo sa predáva, by sa nemalo obmedziť na poskytnutie na 
požiadanie. Ak sa tento pozmeňujúci návrh prijme, zoznam v článku 18 ods. 1 sa môže 
presunúť ako doplnenie k článku 19 ods. 1 a článok 18 ods. 1 sa môže vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 200
Josef Weidenholzer
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Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácia kolektívnej správy na 
požiadanie sprístupnila každému 
držiteľovi práv, ktorého práva zastupuje, 
každej organizácii kolektívnej správy, v 
mene ktorej spravuje práva na základe 
vzájomných dohôd o zastúpení, alebo 
každému používateľovi elektronickými 
prostriedkami bez zbytočného odkladu 
tieto informácie:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácia kolektívnej správy sprístupnila 
a zverejnila bez zbytočného odkladu tieto 
informácie:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 201
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) repertoár a práva, ktoré spravuje, a 
členské štáty, ktorých sa to týka;

b) repertoár a práva, ktoré spravuje, 
a členské štáty, ktorých sa to týka, alebo 
ak rozsah činnosti organizácie kolektívnej 
správy znemožňuje určenie repertoáru, 
kategórie diel alebo ostatných predmetov 
ochrany, ktoré zastupuje, práva, ktoré 
spravuje, a členské štáty, ktorých sa to 
týka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Organizácia kolektívnej správy okrem 
toho na požiadanie sprístupní každému 
držiteľovi práv alebo každej organizácii 
kolektívnej správy všetky informácie o
dielach, pri ktorých nebol identifikovaný 
jeden alebo viacerí držitelia práv, podľa 
možnosti vrátane názvu diela, mena autora, 
mena vydavateľa a všetkých ďalších 
dostupných relevantných informácií, ktoré 
by mohli byť potrebné na identifikáciu 
držiteľov práv.

2. Organizácia kolektívnej správy okrem 
toho verejne sprístupní všetky informácie 
o dielach, pri ktorých nebol identifikovaný 
jeden alebo viacerí držitelia práv v súlade 
s ustanoveniami smernice 2012/28/EÚ 
o určitých povolených spôsoboch použitia 
osirelých diel, podľa možnosti vrátane 
názvu diela, mena autora, mena vydavateľa 
a všetkých ďalších dostupných 
relevantných informácií, ktoré by mohli 
byť potrebné na identifikáciu držiteľov 
práv.

Or. en

Odôvodnenie

Držitelia práv, ktorí nie sú členmi organizácie kolektívnej správy, by mali môcť skontrolovať, 
či sú niektoré z ich diel vedené ako neidentifikované. Tieto informácie sú navyše významné 
pre používateľov a aj koncových spotrebiteľov. Smernica o osirelých dielach obsahuje 
ustanovenia o tom, ako riešiť situáciu, keď nie je možné nájsť držiteľov práv, takže v záujme 
konzistentnosti by sa mal uviesť odkaz na túto smernicu.

Pozmeňujúci návrh 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Organizácia kolektívnej správy okrem 
toho na požiadanie sprístupní každému 
držiteľovi práv alebo každej organizácii 
kolektívnej správy všetky informácie o 
dielach, pri ktorých nebol identifikovaný 
jeden alebo viacerí držitelia práv, podľa 
možnosti vrátane názvu diela, mena autora, 
mena vydavateľa a všetkých ďalších 
dostupných relevantných informácií, ktoré 
by mohli byť potrebné na identifikáciu 
držiteľov práv.

2. Organizácia kolektívnej správy na 
požiadanie sprístupní každému držiteľovi 
práv alebo každej organizácii kolektívnej 
správy všetky informácie o dielach, pri 
ktorých nebol identifikovaný jeden alebo 
viacerí držitelia práv, podľa možnosti 
vrátane názvu diela, mena autora, mena 
vydavateľa a všetkých ďalších dostupných 
relevantných informácií, ktoré by mohli 
byť potrebné na identifikáciu držiteľov 
práv.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácia kolektívnej správy zverejnila
tieto informácie:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácia kolektívnej správy aspoň na 
verejne dostupnej internetovej stránke 
sprístupnila tieto informácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) zoznam všetkých spravovaných 
hudobných diel a hudobných práv;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) zoznam práv, kategórie práv alebo 
druhov diel, ktoré držitelia práv 
dobrovoľne vylúčili z kolektívnej správy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) štandardné licenčné zmluvy a platné 
sadzby poplatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno gc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) repertoár a práva, ktoré spravuje, 
a členské štáty, ktorých sa to týka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno gd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gd) zoznam vzájomných dohôd 
o zastúpení, na ktorých sa podieľa, 
vrátane informácií o ďalších 
zainteresovaných organizáciách 
kolektívnej správy, o repertoári, ktorý 
zastupujú, a o územnom rozsahu platnosti 
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každej takejto dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že 
odsek 1 písm. a), f) a g) prílohy I sa 
nevzťahujú na organizáciu kolektívnej 
správy, ktorá k termínu svojej súvahy 
neprekračuje hranicu dvoch z týchto troch 
kritérií:

vypúšťa sa

a) celkovú súvahu: 350 000 EUR;
b) výšku čistého obratu: 700 000 EUR;
c) priemerný počet zamestnancov v 
priebehu rozpočtového roka: desať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že 
odsek 1 písm. a), f) a g) prílohy I sa 
nevzťahujú na organizáciu kolektívnej 
správy, ktorá k termínu svojej súvahy 
neprekračuje hranicu dvoch z týchto troch 
kritérií:

vypúšťa sa

a) celkovú súvahu: 350 000 EUR;
b) výšku čistého obratu: 700 000 EUR;
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c) priemerný počet zamestnancov v 
priebehu rozpočtového roka: desať.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 212
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že
odsek 1 písm. a), f) a g) prílohy I sa 
nevzťahujú na organizáciu kolektívnej 
správy, ktorá k termínu svojej súvahy 
neprekračuje hranicu dvoch z týchto troch 
kritérií:

5. Odsek 1 písm. a), f) a g) prílohy I sa 
nevzťahuje na organizáciu kolektívnej 
správy, ktorá k termínu svojej súvahy 
neprekračuje hranicu dvoch z týchto troch 
kritérií:

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadami lepšej právnej regulácie a záväzkami Komisie môžu členské štáty 
oslobodiť mikrosubjekty od určitých, potenciálne zaťažujúcich požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 213
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy so sídlom
na ich území pri poskytovaní 
multiteritoriálnych licencií na online práva 
na hudobné diela spĺňali požiadavky 
uvedené v tejto hlave.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy aktívne na 
ich území pri poskytovaní 
multiteritoriálnych licencií na online práva 
na hudobné diela spĺňali požiadavky 
uvedené v tejto hlave.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel zriadením organizácie mimo EÚ by sa smernica 
mala uplatňovať na všetky organizácie kolektívnej správy aktívne najmenej v jednom 
členskom štáte. Článok by mal byť v súlade s článkom 2.

Pozmeňujúci návrh 214
Josef Weidenholzer

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organizácia kolektívnej správy, ktorá 
poskytuje multiteritoriálne licencie na 
online práva na hudobné diela, poskytuje
poskytovateľom online hudobných 
služieb, držiteľom práv a iným 
organizáciám kolektívnej správy 
elektronickými prostriedkami aktuálne 
informácie, umožňujúce určenie online 
repertoáru hudobných diel, ktoré zastupuje. 
Tieto informácie zahŕňajú zastupované 
hudobné diela, zastupované práva, úplne 
alebo čiastočne, a zastupované členské 
štáty.

1. Organizácia kolektívnej správy, ktorá 
poskytuje multiteritoriálne licencie na 
online práva na hudobné diela, zverejňuje
aktuálne informácie, umožňujúce určenie 
online repertoáru hudobných diel, ktoré 
zastupuje. Tieto informácie zahŕňajú 
zastupované hudobné diela, zastupované 
práva, úplne alebo čiastočne, a zastupované 
členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Organizácii kolektívnej správy môže 
prijať odôvodnené opatrenia na ochranu 
presnosti a integrity údajov, na kontrolu 
ich opätovného používania a na ochranu 
osobných údajov a informácií citlivých z 
obchodného hľadiska.

2. Organizácia kolektívnej správy môže 
prijať odôvodnené opatrenia na ochranu 
presnosti a integrity údajov a na ochranu 
osobných údajov a v prípade potreby
informácií citlivých z obchodného 
hľadiska.
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Or. en

Odôvodnenie

Organizácie kolektívnej správy by nemali byť všeobecne oprávnené obmedzovať „opätovné 
využívanie“ informácií, ktoré je dôležitým základným ľudským právom.

Pozmeňujúci návrh 216
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty podporujú 
a povzbudzujú organizácie kolektívnej 
správy a komerčných prevádzkovateľov, 
aby zriadili presnú, všeobecnú 
a aktualizovanú Globálnu databázu 
repertoárov na umožnenie 
multiteritoriálneho a multirepertoárového 
poskytovania licencií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organizácia kolektívnej správy, ktorá 
poskytuje multiteritoriálne licencie na 
online práva na hudobné diela, musí mať 
zavedené postupy, ktoré umožňujú 
držiteľom práv a iným organizáciám 
kolektívnej správy namietať proti obsahu 
údajov uvedených v článku 22 ods. 2 alebo 
informácií poskytovaných podľa článku 
23, ak sa títo držitelia práv a organizácie 
kolektívnej správy na základe primeraného 
dôkazu domnievajú, že údaje alebo 

1. Organizácia kolektívnej správy, ktorá 
poskytuje multiteritoriálne licencie na 
online práva na hudobné diela, musí mať 
zavedené postupy, ktoré umožňujú 
držiteľom práv, iným organizáciám 
kolektívnej správy a používateľom
namietať proti obsahu údajov uvedených 
v článku 22 ods. 2 alebo informácií 
poskytovaných podľa článku 23, ak sa títo 
držitelia práv, organizácie kolektívnej 
správy a používatelia na základe 
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informácie sú vo vzťahu k ich online 
právam na hudobné diela nepresné. Ak sú 
tieto tvrdenia dostatočne opodstatnené, 
organizácia kolektívnej správy bez 
zbytočného odkladu zabezpečí opravu 
príslušných údajov alebo informácií.

primeraného dôkazu domnievajú, že údaje 
alebo informácie sú vo vzťahu k ich online 
právam na hudobné diela nepresné. Ak sú 
tieto tvrdenia dostatočne opodstatnené, 
organizácia kolektívnej správy bez 
zbytočného odkladu zabezpečí opravu 
príslušných údajov alebo informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Používatelia majú tiež oprávnený záujem na tom, aby boli informácie vedené organizáciami 
kolektívnej správy presné.

Pozmeňujúci návrh 218
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Organizácia kolektívnej správy môže 
na účely odsekov 3 a 4 podľa možnosti 
a len po posúdení nákladov a prínosov 
spoločnej faktúry zaviesť postup 
spolupráce s inými organizáciami 
kolektívnej správy, aby sa poskytovateľom 
online hudobných služieb vystavila jedna 
spoločná faktúru, ako je stanovené 
v článku 15a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Žiadna vzájomná dohoda o zastúpení 1. S cieľom umožniť zlučovanie 
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medzi organizáciami kolektívnej správy, na 
základe ktorej organizácia kolektívnej 
správy splnomocní inú organizáciu 
kolektívnej správy, aby poskytovala 
multiteritoriálne licencie na online práva na 
hudobné diela vo svojom vlastnom 
repertoári hudobných diel, nebude mať 
výhradný charakter. Splnomocnená 
organizácia kolektívnej správy spravuje 
uvedené online práva na základe 
nediskriminačných podmienok.

rozmanitých repertoárov a poskytovať 
multirepertoárové a multiteritoriálne 
licencie môžu organizácie kolektívnej 
správy uzatvárať vzájomné dohody 
o zastúpení s inými organizáciami 
kolektívnej správy, aby sa zabezpečila 
koordinácia a účinnosť takýchto licencií 
za rovnakých a nediskriminačných 
podmienok. Vo vzájomnej dohode
o zastúpení medzi organizáciami 
kolektívnej správy, na základe ktorej 
organizácia kolektívnej správy splnomocní 
inú organizáciu kolektívnej správy, aby 
poskytovala multiteritoriálne licencie na 
online práva na hudobné diela vo svojom 
vlastnom repertoári hudobných diel, by sa 
splnomocňujúcej organizácii mala 
poskytnúť možnosť splnomocniť inú 
organizáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Žiadna vzájomná dohoda o zastúpení 
medzi organizáciami kolektívnej správy, na 
základe ktorej organizácia kolektívnej 
správy splnomocní inú organizáciu 
kolektívnej správy, aby poskytovala 
multiteritoriálne licencie na online práva na 
hudobné diela vo svojom vlastnom 
repertoári hudobných diel, nebude mať 
výhradný charakter. Splnomocnená 
organizácia kolektívnej správy spravuje 
uvedené online práva na základe 
nediskriminačných podmienok.

1. Žiadna vzájomná dohoda o zastúpení 
medzi organizáciami kolektívnej správy, na 
základe ktorej organizácia kolektívnej 
správy splnomocní inú organizáciu 
kolektívnej správy, aby poskytovala 
multiteritoriálne licencie na online práva na 
hudobné diela vo svojom vlastnom 
repertoári hudobných diel, nebude mať 
výhradný charakter. Nevylučuje to právo 
príslušnej organizácie kolektívnej správy 
splnomocniť obmedzený počet iných 
organizácií kolektívnej správy alebo 
združení online práv poskytovať 
multiteritoriálne licencie na online práva
na hudobné diela v jej vlastnom repertoári 
hudobných diel a zúčastňovať sa na 
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obmedzenom počte združení online práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Žiadna vzájomná dohoda o zastúpení 
medzi organizáciami kolektívnej správy, na 
základe ktorej organizácia kolektívnej 
správy splnomocní inú organizáciu 
kolektívnej správy, aby poskytovala 
multiteritoriálne licencie na online práva na 
hudobné diela vo svojom vlastnom 
repertoári hudobných diel, nebude mať 
výhradný charakter. Splnomocnená 
organizácia kolektívnej správy spravuje 
uvedené online práva na základe 
nediskriminačných podmienok.

1. Vo vzájomnej dohode o zastúpení medzi 
organizáciami kolektívnej správy, na 
základe ktorej jedna organizácia 
kolektívnej správy splnomocní inú 
organizáciu kolektívnej správy, aby 
poskytovala multiteritoriálne licencie na 
online práva na hudobné diela vo svojom 
vlastnom repertoári hudobných diel, sa 
splnomocňujúcej organizácii kolektívnej 
správy poskytne možnosť splnomocniť 
inú organizáciu kolektívnej správy.

Or. en

Odôvodnenie

Splnomocňujúca spoločnosť by si mala zachovať právo (čo je myslené tým, že nebude mať 
výhradný charakter) splnomocniť inú organizáciu kolektívnej správy na správu jej repertoáru. 
To by sa malo výslovne uviesť.

Pozmeňujúci návrh 222
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na to, aby mohli organizácie kolektívnej 
správy zlučovať repertoáre na 
poskytovanie multirepertoárových 
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a multiteritoriálnych licencií pre 
vymedzené územia, organizácie 
kolektívnej správy môžu za rovnakých 
a nediskriminačných podmienok 
uzatvárať vzájomné dohody o zastúpení 
s inými organizáciami kolektívnej správy 
obmedzené na špecifické územia.

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je uviesť, že organizácie kolektívnej správy môžu uzatvárať dohody pre špecifické 
územia a nemusia uzatvárať dohody len pre celú Európu.

Pozmeňujúci návrh 223
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Splnomocnená organizácia 
kolektívnej správy spravuje uvedené 
online práva na základe 
nediskriminačných podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Členské štáty podporujú 
a povzbudzujú spoluprácu medzi 
organizáciami kolektívnej správy 
v oblastiach správy, administratívy 
a poskytovania licencií na práva.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Členské štáty zabezpečia, aby si 
organizácie kolektívnej správy zachovali 
právo samostatne si určiť podmienky, 
najmä v súvislosti s tarifami, podľa 
ktorých povoľujú používanie svojho 
repertoáru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d. Členské štáty zabezpečia, aby 
vzájomné dohody o zastúpení, združenia 
online práv, výmeny informácií a tiež 
ostatné formy spolupráce medzi 
organizáciami kolektívnej správy na účely 
poskytnutia a správy multiteritoriálnych 
a multirepertoárových licencií a/alebo na 
účely stanovenia vzájomne prijateľných 
taríf a podmienok pre tieto licencie boli 
oslobodené od uplatňovania predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže, ktorými sa 
zakazujú dohody a spoločne dohodnuté 
postupy, ktorých cieľom alebo účinkom je 
obmedzenie hospodárskej súťaže.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 227
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Splnomocňujúca organizácia 
kolektívnej správy sa môže rozhodnúť 
obmedziť splnomocnenie udelené iným 
organizáciám kolektívnej správy na 
zastupovanie vlastného repertoáru na 
určité konkrétne územia.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby si organizácie kolektívnej správy udržali určitú úroveň pružnosti pri tvorbe uzlov, 
je dôležité, aby dohody o zastúpení ponechali priestor na výber území a nestanovili celú EÚ 
ako jedinú teritoriálnu možnosť.

Pozmeňujúci návrh 228
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Členské štáty za rovnakých podmienok 
a v náležitých prípadoch podporujú 
spoluprácu medzi organizáciami 
kolektívnej správy v oblastiach správy, 
administratívy a poskytovania licencií na 
práva a vytvoria rámcové podmienky na 
začatie ich činnosti a ich cezhraničnú 
činnosť.

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby členské štáty mali povinnosť prijať vnútroštátne právne predpisy na 
umožnenie cezhraničného poskytovania licencií, keďže niektoré existujúce vnútroštátne 
ustanovenia bránia dosiahnutiu tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 229
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty za rovnakých podmienok 
a v náležitých prípadoch podporujú 
spoluprácu medzi organizáciami 
kolektívnej správy v oblastiach správy, 
administratívy a poskytovania licencií na 
práva a vytvoria rámcové podmienky na 
začatie ich činnosti a ich cezhraničnú 
činnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadaná organizácia kolektívnej správy, 
ktorá sa rozhodne neprijať žiadosť 
uvedenú v odseku 1, písomne informuje 
žiadajúcu organizáciu kolektívnej správy 
o svojom rozhodnutí a dôvodoch tohto 
rozhodnutia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poplatky za správu v rámci služieb, ktoré 
poskytuje požiadaná organizácia 
kolektívnej správy požadujúcej organizácii, 
nepresiahnu primerané náklady vynaložené 
požiadanou organizáciou kolektívnej 
správy pri správe repertoáru požadujúcej 
organizácie kolektívnej správy a 
primeranú ziskovú maržu.

Poplatky za správu v rámci služieb, ktoré 
poskytuje požiadaná organizácia 
kolektívnej správy požadujúcej organizácii, 
nepresiahnu primerané náklady vynaložené 
požiadanou organizáciou kolektívnej 
správy pri správe repertoáru požadujúcej 
organizácie kolektívnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Požiadaná organizácia kolektívnej 
správy je povinná aktívne zastupovať 
práva žiadajúcej organizácie kolektívnej 
správy rovnakým a nediskriminačným 
spôsobom, ako zastupuje svoj vlastný 
repertoár, keď poskytuje alebo ponúka 
multiteritoriálne licencie.

Or. en

Odôvodnenie

Organizácie by mali mať povinnosť, aby sa s repertoármi zaobchádzalo rovnako a aby 
používatelia týchto zlúčených repertoárov platili rovnakú tarifu.

Pozmeňujúci návrh 233
Wim van de Camp
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Návrh smernice
Článok 29 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Požiadaná organizácia kolektívnej 
správy poskytne v rámci svojich vzťahov 
s používateľmi licenciu na repertoár 
žiadajúcej organizácie kolektívnej správy 
za rovnakých podmienok ako na svoj 
vlastný repertoár a nevylúči repertoár 
žiadajúcej organizácie z repertoáru, na 
ktorý je udelená licencia, bez výslovného 
súhlasu žiadajúcej organizácie s takýmto 
vylúčením.

Or. en

Odôvodnenie

Keď sa uplatňuje povinnosť prijať, mala by sa uplatňovať aj povinnosť vykonávania. To je 
jediná záruka, že repertoár je súčasťou licenčných dohôd.

Pozmeňujúci návrh 234
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Keď žiadosť žiadajúcej organizácie 
kolektívnej správy o zastupovanie jej práv 
v súlade s článkom 28 odmietnu všetky 
požiadané organizácie kolektívnej správy, 
ktoré konajú v súlade s hlavou III tejto 
smernice, žiadajúca organizácia 
kolektívnej správy môže ponúkať alebo 
poskytovať multiteritoriálne licencie na 
online práva na hudobné diela vo svojom 
vlastnom repertoári pre územia, pre ktoré 
dostala výslovné oprávnenie od svojich 
členov a/alebo iných organizácií 
kolektívnej správy.
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Or. en

Odôvodnenie

Organizácie kolektívnej správy, ktoré konajú v súlade s hlavou III, nemajú žiadnu motiváciu 
stať sa „uzlom“ pre iné organizácie kolektívnej správy, keďže takáto činnosť by týmto 
organizáciám priniesla väčšie zaťaženie a vyššie administratívne náklady.

Pozmeňujúci návrh 235
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Požiadaná a žiadajúca organizácia 
kolektívnej správy sa môžu dohodnúť na 
ďalšej zrážke okrem poplatku za správu 
na účely sociálnych, kultúrnych 
a vzdelávacích služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 ods. 1 písm. a), článok 18 ods. 1 
písm. c), články 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 a 
36 platia aj pre subjekty v úplnom alebo 
čiastočnom vlastníctve organizácie 
kolektívnej správy, ktoré ponúkajú alebo 
poskytujú multiteritoriálne licencie na 
online práva na hudobné diela.

Článok 18 ods. 1 písm. c), článok 19 ods. 1 
písm. fa), články 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 32 a 36 platia aj pre subjekty 
v úplnom alebo čiastočnom vlastníctve 
organizácie kolektívnej správy, ktoré 
ponúkajú alebo poskytujú multiteritoriálne 
licencie na online práva na hudobné diela.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 237
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 31 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Články 28 a 29 sa neuplatňujú, ak takýto 
subjekt poskytne alebo ponúkne 
multiteritoriálne licencie na online práva 
na hudobné diela jedného individuálneho 
držiteľa práv alebo len zlúči práva na 
rovnaké hudobné diela na jediný účel, aby 
mohol poskytnúť spoločnú licenciu na 
právo na rozmnožovanie a verejný prenos 
týchto diel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky stanovené v tejto hlave 
neplatia pre organizácie kolektívnej správy, 
ktoré poskytujú na základe dobrovoľného 
zlúčenia požadovaných práv v súlade s 
pravidlami hospodárskej súťaže podľa 
článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie multiteritoriálne licencie 
na online práva na hudobné diela 
požadované vysielateľom na oznámenie 
alebo sprístupnenie jeho rozhlasových a 
televíznych programov súbežne s 
pôvodným vysielaním, alebo po jeho 
skončení, ako aj akékoľvek online
materiály vyrobené vysielateľom, ktoré sú 
pridružené k pôvodnému vysielaniu jeho 
rozhlasového alebo televízneho programu.

Požiadavky stanovené v tejto hlave 
neplatia pre organizácie kolektívnej správy, 
ktoré poskytujú na základe dobrovoľného 
zlúčenia požadovaných práv v súlade 
s pravidlami hospodárskej súťaže podľa 
článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie licencie na online práva na 
hudobné diela požadované vysielateľom na 
sprístupnenie jeho rozhlasových 
a televíznych programov a ostatných 
online ponúk.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 239
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy poskytli 
svojim členom a držiteľom práv účinne a 
včas postupy vybavovania sťažností a 
riešenia sporov, predovšetkým v súvislosti 
s poverením správou práv, ukončením 
alebo odňatím poverenia na správu práv, 
podmienkami členstva, výberom súm 
náležiacich držiteľom práv, zrážkami a 
prideľovaním.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie kolektívnej správy poskytli 
svojim členom a držiteľom práv účinne 
a včas postupy vybavovania sťažností 
a riešenia sporov, predovšetkým 
v súvislosti s poverením správou práv, 
ukončením alebo odňatím poverenia na 
správu práv, podmienkami členstva, 
výberom súm náležiacich držiteľom práv, 
zrážkami a prideľovaním. Postup na 
riešenie sťažností a sporov je nezávislý.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Sabine Verheyen

Návrh smernice
Článok 35 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riešenie sporov pre používateľov Riešenie sporov s používateľmi

Or. de

Pozmeňujúci návrh 241
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 35 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa spory 
medzi organizáciami kolektívnej správy a 
používateľmi, týkajúce sa existujúcich a 
navrhovaných licenčných podmienok 
vrátane poplatkov a odmietnutia žiadosti o 
poskytnutie licencie, mohli predložiť súdu 
alebo podľa okolností nezávislému a 
nestrannému orgánu riešenia sporov.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa spory 
medzi organizáciami kolektívnej správy 
a používateľmi, týkajúce sa existujúcich 
a navrhovaných licenčných podmienok 
vrátane poplatkov a odmietnutia žiadosti 
o poskytnutie licencie, mohli predložiť 
nezávislému a nestrannému orgánu riešenia 
sporov.

Or. en

Odôvodnenie

Používatelia by tiež mali mať prístup k riešeniu sporov. Právo obrátiť sa aj (alebo namiesto 
toho) na súd je pokryté v odseku 2 a nemusí sa spomínať aj v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh 242
Christian Engström

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 39 nepretržite 
monitorovali, či organizácie kolektívnej 
správy so sídlom na ich území plnia pri 
poskytovaní multiteritoriálnych licencií na 
online práva na hudobné diela požiadavky 
stanovené v hlave III tejto smernice.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
orgány uvedené v článku 39 nepretržite 
monitorovali, či organizácie kolektívnej 
správy aktívne na ich území plnia pri 
poskytovaní multiteritoriálnych licencií na 
online práva na hudobné diela požiadavky 
stanovené v hlave III tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Súlad so znením vymedzenia pojmu v článku 2.


