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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom tohto legislatívneho návrhu smernice, ktorý predložila Komisia, je zaviesť vhodný 
právny rámec kolektívnej správy práv, ktorú vykonávajú organizácie kolektívnej správy v 
mene držiteľov práv, a to ustanovením pravidiel zabezpečujúcich lepšie riadenie a väčšiu 
transparentnosť pre všetky organizácie kolektívnej správy, ako aj povzbudením a uľahčením 
poskytovania multiteritoriálnych licencií na práva autorov na ich hudobné diela 
prostredníctvom organizácií kolektívnej správy, ktoré zastupujú autorov, a to predovšetkým v 
kontexte nového digitálneho prostredia.

Komisia týmto návrhom reaguje na niekoľko výziev Parlamentu na predloženie návrhu 
záväzného právneho nástroja v tejto oblasti, ktoré boli obsiahnuté v jeho uzneseniach z roku 
20041, 20072 a 20083. Je potrebné zdôrazniť, že sa v tomto návrhu Komisie neriešia všetky 
otázky, ktorými sa Parlament zaoberal, najmä pokiaľ ide o cezhraničné licencie na online 
práva na hudobné diela podľa oznámenia Komisie z roku 20054.

Existujúci právny rámec, ktorý sa týka autorských práv v EÚ, zaostáva za rýchlo sa 
rozvíjajúcou digitálnou spoločnosťou. Udeľovanie licencií k obsahu online by malo 
predovšetkým uľahčiť prístup k hudobnému online obsahu v celej EÚ (služby spojené 
preberaním hudby alebo počúvaním v režime prenosu údajov) a organizácie kolektívnej 
správy so sídlom na území EÚ budú udeľovať licencie aj poskytovateľom online služieb so 
sídlom v zahraničí na hudbu zahraničného pôvodu. Tieto otázky majú vplyv na komerčné 
aspekty duševného vlastníctva a konkurencieschopnosť a jednoznačný medzinárodný rozmer.
Z tohto pohľadu by vytvorenie rovnakých podmienok pre organizácie kolektívnej správy
zavedením štandardov v oblasti riadenia a transparentnosti, ktoré by sa vzťahovali na všetky 
spoločnosti, malo uľahčiť prístup k online hudbe.

Spravodajca by sa rád uistil o tom, že zvýšené požiadavky stanovené v tomto právnom 
predpise v oblasti transparentnosti a administratívnej kapacity kladené na organizácie 
kolektívnej správy nepovedú k diskriminácii organizácií kolektívnej správy  a obchodných 
agentov so sídlom v EÚ voči ich konkurentom so sídlom mimo EÚ, ktorí pôsobia na trhu EÚ, 
a že sa zabráni tomu, aby dochádzalo presunom činností organizácií kolektívnej správy  mimo 
EÚ. Zároveň má spravodajca v úmysle zabezpečiť, aby organizácie kolektívnej správy v EÚ 
plnili naďalej významnú úlohu pri ochrane kultúrnej rozmanitosti a stali sa atraktívnymi 
partnermi pri správe práv pre európskych a medzinárodných umelcov, pričom by sa malo 
zabezpečiť včasné vyplácanie odmien autorom a zachovať čo možno najväčší vplyv autorov 
na to, kto ich bude pri ktorých právach zastupovať. 

Obchodná politika má však v zásade podporný vplyv – zabrániť vytváraniu nadmerných 
prekážok a zaistiť konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle. Z tohto dôvodu sa 
v stanovisku volí nenáročný prístup, ktorý sa obmedzuje na tie aspekty návrhu Komisie, ktoré 
sú najvýznamnejšie z hľadiska medzinárodného obchodu.

                                               
1 Uznesenie z 15. januára 2004 (Ú. v. EÚ C 92E, s. 425).
2 Uznesenie z 13. marca 2007 (Ú. v. EÚ C 301 E, s. 64).
3 Uznesenie z 25. septembra 2008 (Ú. v. EÚ C 8 E, s. 105).
4 Ú. v. EÚ L 276, s. 54.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hlava I, články 13, 14, 15, 17 a 18 hlavy
II a hlava IV s výnimkou článkov 36 a 40
sa uplatňujú aj na všetky organizácie 
kolektívnej správy, ktoré majú sídlo mimo 
Únie, pokiaľ vykonávajú svoju činnosť v
Únii.
Hlava I, články 10, 11.1, 12, 15, 16, 18, 19
a 20 hlavy II, hlava III a články 34, 35, 37
a 38 hlavy III a hlava IV sa uplatňujú aj
na všetky nezávislých poskytovateľov
služieb správy práv so sídlom v Únii alebo
mimo nej, ktorí konajú ako agenti
držiteľov práv a spravujú ich práva a
vykonávajú svoju činnosť v Únii na
komerčnom základe.

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh smernice zavádza určité požiadavky na administratívne kapacity a
transparentnosť v oblasti správy práv v EÚ. V prostredí konkurenčného medzinárodného trhu
by tento právny predpis nemal viesť k diskriminácii domácich (EÚ) prevádzkovateľov. Preto
by sa niektoré vyššie uvedené ustanovenia tejto smernice mali uplatňovať na všetky
organizácie kolektívnej správy, ktoré pôsobia na území Únie, aj keď sa ich sídlo nachádza
mimo nej. Tým by sa malo zabrániť tomu, aby sa európske organizácie kolektívnej správy 
ocitli v znevýhodnenej pozícii voči subjektom so sídlom mimo EÚ a aby presúvali činnosti
správy práv mimo EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 2

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“ je 
každá organizácia, ktorá je oprávnená na 
základe zákona, prípadne poverenia, 
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
alebo ktorú úplne alebo čiastočne vlastní 
jedna alebo viacero organizácií 
kolektívnej správy;

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na pobočky, aby sa tak zamedzilo obchádzaniu
povinností a vytváraniu nerovných podmienok medzi konkurentmi. Pozri aj pozmeňujúci 
návrh k článku 31.

Pozmeňujúci návrh 3

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 so sídlom v Únii správou 
svojich práv, kategórií práv alebo druhov 
diel a ďalších predmetov ochrany podľa 
svojho výberu, v členských štátoch podľa 
svojho výberu, bez ohľadu na pobyt, sídlo
alebo na štátnu príslušnosť držiteľa práv.

Or. en
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Odôvodnenie

Zavedenie možnosti držiteľov práv s bydliskom mimo EÚ uzatvárať zmluvy s organizáciami 
kolektívnej správy  podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 4

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 najneskôr 
do 6 mesiacov od skončenia rozpočtového 
roka, v ktorom získali finančný príjem 
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

Zadržiavanie odmien v trvaní až do dvoch rokov je neprimerané;  tvorcovia by mali byť 
odmeňovaní v primeraných lehotách.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Podmienky poskytovania licencií sú 2. Podmienky poskytovania licencií sú 
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založené na objektívnych kritériách, 
predovšetkým v súvislosti s poplatkami. 

založené na spravodlivých, primeraných a 
nediskriminačných kritériách, 
predovšetkým v súvislosti s poplatkami. 

Or. en

Odôvodnenie

Spravodlivé, primerané a nediskriminačné kritériá sú štandardnými formuláciami používané
pri udeľovaní licencií.

Pozmeňujúci návrh 6

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 sa odráža 
ekonomická hodnota daných práv a 
poplatky sú primerané vo vzťahu k 
ekonomickej hodnote služieb, ktoré 
poskytuje organizácia kolektívnej správy.

Or. en

Odôvodnenie

Je navrhnutá zmena, ktorej cieľom je lepšie zohľadniť judikatúru Súdneho dvora, vec Canal
5/STIM (C-52/07).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 18 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie poskytované na požiadanie
držiteľom práv, členom, iným 
organizáciám kolektívnej správy 
a používateľom

Informácie poskytované držiteľom práv, 
členom, iným organizáciám kolektívnej 
správy a používateľom 

Or. en



PE508.022v01-00 8/12 PA\931416SK.doc

SK

Odôvodnenie

Cieľom je posilniť povinnosti v oblasti transparentnosti. Pozri PN k článku 18 ods. 1 a 2.

Pozmeňujúci návrh 8

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 
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:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je posilniť povinnosti v oblasti transparentnosti. Pozri PN k názvu článku 18 a jeho
odseku 2.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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.

(c) zoznam vzájomných dohôd o zastúpení, 
na ktorých sa podieľa, vrátane informácií 
o ďalších zainteresovaných organizáciách 
kolektívnej správy vrátane organizácií so 
sídlom mimo Únie, o repertoári, ktorý 
zastupujú, a o územnom rozsahu platnosti 
každej takejto dohody.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

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 okrem 
toho 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.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je posilniť povinnosti v oblasti transparentnosti. Pozri PN k názvu článku 18 a jeho
odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) platné poplatky.

Or. en

Odôvodnenie

K požiadavkám týkajúcich sa transparentnosti by malo patriť aj zverejnenie platných 
poplatkov.
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Pozmeňujúci návrh 12

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

Odôvodnenie

Ak sa má zabezpečiť zodpovednosť organizácií kolektívnej správy, musí sa povinnosť
predkladať výročnú správu o transparentnosti vzťahovať na všetky organizácie.

Pozmeňujúci návrh 13

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 informácie sú vo vzťahu 
k ich online právam na hudobné diela 
nepresné. Ak sú tieto tvrdenia dostatočne 

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 a 
držiteľom práv, iným organizáciám 
kolektívnej správy a poskytovateľom 
online hudobných služieb proti 
informáciám poskytovaným podľa 
článku 23, ak sa títo držitelia práv,
organizácie kolektívnej správy a 
poskytovatelia online hudobných služieb 
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opodstatnené, organizácia kolektívnej 
správy bez zbytočného odkladu zabezpečí 
opravu príslušných údajov alebo 
informácií.

na základe primeraného dôkazu 
domnievajú, že údaje alebo informácie sú 
vo vzťahu k ich online právam alebo 
licenciám 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

Právo namietať musia mať aj poskytovatelia online hudobných služieb.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, že ak organizácia 
kolektívnej správy neposkytuje ani 
neponúka poskytovanie multiteritoriálnych 
licencií na online práva na hudobné diela, 
ani neumožňuje inej organizácii 
kolektívnej správy zastupovať tieto práva 
na taký účel po dobu jedného roka od 
dátumu transpozície tejto smernice, 
držitelia práv, ktorí poverili túto 
organizáciu kolektívnej správy 
zastupovaním svojich online práv na 
hudobné diela, môžu poskytovať 
multiteritoriálne licencie na online práva na 
hudobné diela sami, alebo prostredníctvom 
ľubovoľnej organizácie kolektívnej správy, 
ktorá spĺňa ustanovenia tejto hlavy, alebo 
prostredníctvom ľubovoľnej inej strany, 
ktorú tým poveria. Organizácia kolektívnej 
správy, ktorá neposkytuje ani neponúka 
poskytovanie multiteritoriálnych licencií, 
naďalej poskytuje alebo ponúka 
poskytovanie licencií na online práva na 
hudobné diela týchto držiteľov práv na ich 
použitie na území členského štátu, kde má 
organizácia kolektívnej správy sídlo, 
pokiaľ držiteľ práv neukončí jej oprávnenie 

Členské štáty zabezpečia, že ak organizácia 
kolektívnej správy neposkytuje ani 
neponúka poskytovanie multiteritoriálnych 
licencií na online práva na hudobné diela, 
ani neumožňuje inej organizácii 
kolektívnej správy zastupovať tieto práva 
na taký účel počas jedného roka od dátumu 
transpozície tejto smernice, držitelia práv, 
ktorí poverili túto organizáciu kolektívnej 
správy zastupovaním svojich online práv 
na hudobné diela, môžu poskytovať 
multiteritoriálne licencie na online práva na 
hudobné diela sami, alebo prostredníctvom 
ľubovoľnej organizácie kolektívnej správy, 
ktorá spĺňa ustanovenia tejto hlavy, alebo 
prostredníctvom ľubovoľnej inej strany v 
súlade s článkom 2, ktorú tým poveria, za 
predpokladu, že držiteľ práv predtým 
odníme práva príslušnej organizácii 
kolektívnej správy. Organizácia 
kolektívnej správy, ktorá neposkytuje ani 
neponúka poskytovanie multiteritoriálnych 
licencií, naďalej poskytuje alebo ponúka 
poskytovanie licencií na online práva na 
hudobné diela týchto držiteľov práv na ich 
použitie na území členského štátu, kde má 
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na ich spravovanie. organizácia kolektívnej správy sídlo, 
pokiaľ držiteľ práv neukončí jej oprávnenie 
na ich spravovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom predloženého pozmeňujúceho návrhu je zachovať exkluzivitu poverenia a rovnaké 
podmienky v rámci medzinárodnej konkurencie, ako aj zrozumiteľnosť pre používateľov a 
držiteľov práv, pokiaľ ide o to, komu boli práva zverené a kto ich spravuje.

Pozmeňujúci návrh 15

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.

Táto smernica sa uplatňuje aj na subjekty 
v úplnom alebo čiastočnom vlastníctve 
organizácie kolektívnej správy, ktoré 
ponúkajú alebo poskytujú multiteritoriálne 
licencie na online práva na hudobné diela.

Or. en

Odôvodnenie

Zakladanie pobočiek by nemalo byť spôsobom, ako obchádzať povinnosti vyplývajúce z tejto
smernice. Pozri aj pozmeňovací návrh k článku 3 písm. a).


