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ÚVOD

A) Ciele spravodajkyne

Návrh smernice o správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní 
multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online sa skladá z dvoch 
častí.

V prvej časti (hlava 1, 2 a 4) sa definujú požiadavky potrebné na zabezpečenie riadneho 
fungovania správy autorských práv a súvisiacich práv zo strany organizácií kolektívnej 
správy. Druhá časť (hlava 3 a hlava 4 čl. 36 a 40) si kladie za cieľ uľahčiť poskytovanie 
multiteritoriálnych licencií na autorské práva k hudobným dielam s cieľom ich využitia 
online. 

Spravodajkyňa sleduje 3 ciele: V prvom rade je to lepšia ochrana záujmov umelcov 
a zachovanie kultúrnej rozmanitosti v Európskej únii. Ďalej je to optimalizácia vzťahov medzi 
organizáciami kolektívnej správy a komerčnými používateľmi v záujme spotrebiteľa. Tieto 
dva ciele sa vzťahujú na prvú časť smernice. No a napokon tretí cieľ spočíva v posilnení 
jednotného digitálneho trhu tým, že sa zjednodušia a znížia náklady na licencie, aby sa tak 
podporil rozvoj nových služieb online pre hudobné diela na multiteritoriálnom základe. 
Pred zostavením pracovného dokumentu spravodajkyňa uskutočnila rozsiahlu konzultáciu 
so zainteresovanými stranami, ktorá bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať. 
Spravodajkyňa sa bude snažiť, aby sa riadne zohľadnili legitímne obavy všetkých 
zainteresovaných strán, ale ako ukážeme ďalej, nie je vždy jednoduché zosúladiť prvý a tretí 
cieľ a pri ich vykonávaní sa budú musieť prijímať kompromisy.

B) Rozdielne postupy v jednotlivých členských štátov a rozdielne postupy v jednotlivých 
odvetviach: skutočnosť, ktorú treba zohľadniť

Organizácie kolektívnej správy sú subjekty, ktoré sa tradične zakladajú a organizujú na 
vnútroštátnej báze. Táto smernica je prvým legislatívnym textom Európskej únie, ktorého 
cieľom je aproximácia požiadaviek potrebných na zabezpečenie ich dobrého fungovania. 
V členských štátoch totiž existuje množstvo rôznych systémov a postupov. 

Na zohľadnenie tejto skutočnosti je vhodné zabezpečiť, aby sa požiadavky vymedzené 
v tomto texte riadili zásadou subsidiarity a nebránili členským štátom uplatňovať alebo prijať 
pravidlá, ktoré počítajú s vyššou úrovňou dobrej správy a transparentnosti organizácií 
kolektívnej správy. Inak povedané, smernica musí zaručiť minimálnu úroveň harmonizácie. 
Navyše nesmie ovplyvniť kontinuitu vnútroštátnych postupov, napríklad systémov 
rozšírených kolektívnych licencií.

Primerane tomu sa prvá časť smernice uplatňuje na organizácie kolektívnej správy v každom 
odvetví. Preto treba zabezpečiť, aby uvedené požiadavky neboli relevantné iba pre odvetvie 
hudby, ale aj pre odvetvie reprografie, audiovizuálny sektor atď.

Napokon by spravodajkyňa rada hlbšie preskúmala dôsledky vyplývajúce z odkazu na 
smernicu 2006/123/ES – tzv. smernicu o službách.
V záujme plného dosiahnutia troch vytýčených cieľov by spravodajkyňa po týchto 
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všeobecných úvahách rada vyjadrila pripomienky k niektorým konkrétnym bodom návrhu 
smernice.

Prvý cieľ: ochrana záujmov umelcov a zachovanie kultúrnej rozmanitosti 

Lepšie fungovanie organizácií kolektívnej správy, pri ktorom sa rešpektujú záujmy ich 
členov, a transparentná správa finančných príjmov z autorských práv sú základnými 
predpokladmi potrebnými na ochranu záujmov držiteľov práv. Týmito dvomi predpokladmi 
sa zaručí primeraná odmena pre všetkých tvorcov, nielen pre tých, ktorí sú komerčne úspešní, 
čo prispeje k zachovaniu kultúrnej rozmanitosti.

Spravodajkyňa by rada spresnila tieto skutočnosti:

V prvom rade sa musí upraviť vymedzenie pojmu „organizácia kolektívnej správy“ uvedené 
v článku 3 písm. a). Medziiným je potrebné zabezpečiť, aby sa na pobočky organizácií 
kolektívnej správy uplatňovali rovnaké požiadavky.

Spravodajkyňa ďalej zastáva názor, že návrh dostatočne nezohľadňuje trhovú skutočnosť 
a existenciu obchodných spoločností alebo agentov, ktorí vykonávajú podobné činnosti 
v oblasti správy práv a konkurujú organizáciám kolektívnej správy. Týmto právnickým alebo 
fyzickým osobám sa musia uložiť povinnosti prispôsobené ich osobitým vlastnostiam.

Sloboda výberu organizácie kolektívnej správy, ktorú držitelia práv poveria správou svojich 
práv, a ukončenie poverenia v rámci primeranej lehoty predstavujú dve dôležité zásady, ktoré 
posilňujú postavenie držiteľov práv (článok 5). Spravodajkyňa podporuje toto ustanovenie, 
ale rada by k nemu uviedla dve pripomienky: Po prvé, tieto dve zásady sa nesmú zneužívať. 
V záujme ochrany všetkých tvorcov treba zabrániť tomu, aby renomovaní umelci odňali 
organizáciám kolektívnej správy práva, ktorých správa je najmenej nákladná, a prenechali im 
iba správu najproblematickejších práv. Takýto postup by v skutočnosti mohol ohroziť účinné 
plnenie úloh organizácií kolektívnej správy1. Po druhé, existuje riziko, že väčšia rozdrobenosť 
práv sťaží zlučovanie repertoáru, potrebné na poskytovanie multiteritoriálnych licencií 
a licencií na viacnásobný repertoár. Ako už bolo uvedené v úvode, je potrebné sa rozhodnúť 
medzi rôznymi vytýčenými cieľmi.

Spravodajkyňa všeobecne uprednostňuje výlučné poverenie správou práv, pričom si je 
vedomá toho, že v niektorých sektoroch, napríklad v audiovizuálnom sektore, sa tento pojem 
chápe ako súhrn práv týkajúcich sa jedného nosiča.  Výlučnosťou poverenia nie je chránená 
len väčšina tvorcov, ale aj komerční užívatelia, ktorí tak majú vyššiu právnu istotu a hrozí im 
menšie riziko, že za využitie rovnakých práv budú musieť zaplatiť viacero faktúr.

Spravodajkyňa podporuje ustanovenia, ktoré nabádajú držiteľov práv k aktívnej účasti na 
fungovaní a kontrole organizácií kolektívnej správy. Treba účinne stanoviť ústrednú úlohu 
valného zhromaždenia v rozhodovacom a kontrolnom systéme, pričom treba rešpektovať 

                                               
1 Rozsudok Súdneho dvora C-127/73, BRT/Sabam, v tomto zmysle pozri aj rozsudok COMP/C2/37.219 
Banghalter&Homen Christo v Sacem z 12. augusta 2002.
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organizačné modely organizácií kolektívnej správy na vnútroštátnej úrovni1. Predpokladom 
dobrej správy je aj rýchle rozhodovanie, preto musí existovať možnosť delegovať v súlade so 
stanovami určité rozhodnutia na orgán, ktorý vykonáva funkciu dohľadu. Navyše vzhľadom 
na skutočnosť, že členmi tej istej organizácie kolektívnej správy môžu byť rôzne kategórie 
držiteľov práv, je vhodné zaručiť ich pomerné zastúpenie, aby sa tak vyhlo konfliktom 
záujmov. Lepšia správa predpokladá rešpektovanie tejto rovnováhy v rámci organizovania 
a fungovania organizácií. Z tohto dôvodu sa musí návrh smernice v istých smeroch upraviť, 
napríklad článok 7 ods. 8, ktorý každému členovi umožňuje poveriť ako splnomocnenca 
„akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu“, aby sa v jeho mene zúčastnila valného 
zhromaždenie a hlasovala na ňom. Členovia by mali mať možnosť vystupovať ako 
splnomocnenci iba v mene členov z rovnakej kategórie. 

Článok 10, ktorý upravuje správu finančných príjmov z výkonu práva, je bezpochyby jedným 
z najdôležitejších ustanovení na ochranu záujmov tvorcov. Investovanie súm až do ich 
pridelenia je bežným postupom organizácií kolektívnej správy. Tento postup ako taký nie je 
sporný, pokiaľ príslušné orgány prijímajú rozhodnutia o investovaní transparentne 
a predmetná organizácia kolektívnej správy koná s náležitou obozretnosťou. Pokiaľ ide 
o pridelenie finančných príjmov z týchto investícií, spravodajkyňa sa domnieva, že tieto sumy 
by sa mali v zásade previesť na ich členov. Organizácie kolektívnej správy by mali mať právo 
použiť tieto sumy na správne náklady iba po konzultácii s valným zhromaždením svojich 
členov a získaní súhlasu väčšiny. 

Čo sa týka rozdeľovania súm splatných držiteľom práv, spravodajkyňa preskúma, či lehotu 
„12 mesiacov od skončenia rozpočtového roka, v ktorom finančný príjem z práv vybrali“, 
stanovenú v článku 12, nemožno skrátiť.  Súčasné znenie článku 12 ods. 2 umožňujúce 
organizáciám kolektívnej správy rozhodnúť o sumách, ktoré neboli pridelené v lehote piatich 
rokov, keďže sa nepodarilo lokalizovať držiteľov práv, treba prepracovať tak, aby sa jeho 
súčasťou stalo prideľovanie týchto súm.

Predpokladom toho, aby si organizácie kolektívnej správy plnili povinnosti, najmä pokiaľ ide 
o rozdeľovanie súm, je bezodkladné poskytnutie všetkých užitočných informácií zo strany 
komerčných používateľov. Preto spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 
v článku 18 sa im neukladajú žiadne povinnosti voči organizáciám kolektívnej správy.

Druhý cieľ: optimalizácia vzťahov medzi organizáciami kolektívnej správy 
a komerčnými používateľmi v záujme spotrebiteľa 

Bez ohľadu na ustanovenia hlavy 3, ktoré sa týkajú iba odvetvia hudby online, je potrebné 
spresniť, zrevidovať a rozšíriť niektoré články hláv 2 a 4, aby sa tak zoptimalizovali vzťahy 
medzi organizáciami kolektívnej správy a komerčnými používateľmi v rámci poskytovania 
licencií.

Spravodajkyňa konštatuje, že v krajinách, ktoré v prípade organizácií kolektívnej správy 
ukladajú povinnosť predchádzajúceho schválenia alebo zmluvnú povinnosť, sa konflikty 
medzi organizáciami kolektívnej správy a komerčnými používateľmi nevyskytujú v menšej 

                                               
1 V niektorých členských štátoch vykonáva funkcie dohľadu, stanovené v článku 8, správna rada. Nie je teda 
potrebné navrhovať zriadenie osobitného orgánu.
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miere. V tomto smere má naopak zásadný význam článok 15, ktorý sa venuje poskytovaniu 
licencií.

Znenie článku 15 ods. 2, ktoré sa týka výpočtu poplatkov za poskytovanie licencií, prináša 
viac problémov ako riešení. Na jednej strane, čo sa týka poskytovania dobrovoľných 
licencií, výraz „ekonomická hodnota daných práv“, neúplne prevzatý z judikatúry Súdneho 
dvora, je nejasný a mätúci. Okrem toho by organizácie kolektívnej správy mali zverejňovať 
svoju politiku určovania poplatkov. Spravodajkyňa sa domnieva, že táto politika musí 
vychádzať nielen z objektívnych, ale aj z jasných a transparentných kritérií, ktoré treba pred 
každým rokovaním zverejniť a prípadne podrobiť kontrole zo strany príslušného 
vnútroštátneho orgánu, stanoveného v článku 39. Zverejnenie politiky určovania poplatkov by 
sa nemalo dotknúť možnosti organizácií kolektívnej správy navrhovať komerčným 
používateľom diferencované tarify, najmä ak existuje nový obchodný model. Na druhej 
strane poskytovanie licencií v určitých prípadoch nie je dobrovoľné. Preto treba členským 
štátom jasne priznať možnosť určiť poplatky zákonnou cestou. 

Organizácie kolektívnej správy by okrem toho mali v riadnej lehote odpovedať na žiadosti 
komerčných používateľov o poskytnutie určitej licencie. 

Pokiaľ ide o riešenie sporov, spravodajkyňa vyzdvihuje dôležitosť alternatívnych spôsobov 
riešenia konfliktov s cieľom dosiahnuť riešenie v stanovenej lehote a za primerané náklady. 
Spravodajkyňa preskúma rôzne možnosti rozšírenia týchto ustanovení. Navyše ak obe strany 
sporu nesídlia v rovnakom členskom štáte, bude potrebné určiť rozhodné právo a príslušný 
súd. Takisto treba spresniť, že smernica neukladá členským štátom povinnosť vytvárať novú 
jurisdikciu. 

No a napokon článok 39 hovorí o príslušných orgánoch, ktoré budú v každom členskom štáte 
poverené úlohou dohliadať na uplatňovanie smernice. Členským štátom sa nesmie uložiť 
povinnosť zriadiť nové kontrolné orgány. Tieto orgány však musia byť dostatočne nezávislé, 
mať k dispozícii ľudské a finančné zdroje a účinne kontrolovať organizácie kolektívnej 
správy.

Tretí cieľ: posilnenie jednotného digitálneho trhu v záujme európskych občanov

Hlava 3 návrhu smernice sa obmedzuje na úpravu využívania hudobných diel online. 
Spravodajkyňa podporuje rozhodnutie Európskej komisie obmedziť túto druhú časť na 
hudobné odvetvie. Štruktúra a potreby ďalších odvetví, napríklad audiovizuálneho sektora, sú 
úplne odlišné a v prípade potreby si budú vyžadovať odlišné iniciatívy. Spravodajkyňa 
navrhuje úplne vylúčiť vysielateľov z rozsahu pôsobnosti hlavy 3, pokiaľ ide o využívanie 
hudobných diel, ktoré sú sem zahrnuté (článok 33). V protiklade k prevádzkovateľom, ktorí 
ponúkajú služby online, sú vysielatelia v zásade viazaní na blízke okolie.

Spravodajkyňa vždy obhajovala myšlienku, že najväčším problémom na vnútornom trhu je 
nie je udeľovanie multiteritoriálnych licencií, ale opätovné zlučovanie svetového repertoáru 
s cieľom umožniť poskytovanie multiteritoriálnych licencií a licencií na viacnásobný 
repertoár z jedného alebo viacerých „vstupných miest“.

Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže bráni tomu, aby sa v EÚ vytvorilo jednotné 
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kontaktné miesto. Navyše zavedenie mechanizmu rozšírených licencií v kombinácii 
s uplatňovaním zásady krajiny pôvodu1 nerieši hlavnú obavu komerčných používateľov, 
ktorou je opätovné zlučovanie repertoáru. Preto sa ako najvhodnejšie riešenie javí výber 
určitých organizácií kolektívnej správy, ktoré sú oprávnené na poskytovanie 
multiteritoriálnych licencií (článok 21), spolu s povinnosťou týchto organizácií zastupovať 
repertoár iných organizácií (článok 29).

Jedným z bodov, ktorý vystúpil do popredia počas rozsiahlych konzultácií spravodajkyne, je 
dôvera zainteresovaných strán2 v realizáciu tzv. globálnej databázy repertoáru. Nemožno 
poprieť, že existencia konkrétnej, komplexnej a aktualizovanej databázy uľahčí poskytovanie 
multiteritoriálnych licencií a licencií na viacnásobný repertoár. 

Ako už bolo uvedené vyššie, ciele smernice si vyžadujú kompromisy, pretože ich 
vykonávanie môže byť protichodné. V tomto smere vyjadrili niektoré zainteresované strany 
obavy, že zlučovanie repertoáru a prípadné vytváranie centier („hubs“) bude podporovať 
výlučne angloamerický repertoár a mať negatívny vplyv na miestne repertoáre a kultúrnu 
rozmanitosť. Tomuto bodu sa bude spravodajkyňa venovať mimoriadne pozorne. 

Treba však poznamenať, že v súčasnosti máme v Európe viac ako 250 internetových stránok, 
ktoré ponúkajú hudobné služby online, pričom prakticky žiadna z nich neponúka iba 
angloamerický repertoár3. Okrem toho všetci prevádzkovatelia, ktorí ponúkajú hudobné 
služby online a s ktorými sa konzultovalo, uviedli, že na začatie poskytovania služieb 
potrebujú globálny alebo dostatočne rôznorodý repertoár.

Pokračujúc v tomto duchu s cieľom zachovať rovnováhu medzi rôznymi cieľmi smernice 
bude spravodajkyňa osobitne dbať na to, aby sa povinnosť must carry stanovená v článku 29 
upravila tak, aby plne rešpektovala cieľ zachovania kultúrnej rozmanitosti. Rovnako by sa 
mohla zvážiť možnosť, aby organizácia kolektívnej správy, ktorá poskytuje multiteritoriálne 
licencie, prispievala k rozvoju a financovaniu kultúrnej rozmanitosti v členských štátoch, 
ktorých repertoár zastupuje.

                                               
1 Podobne ako v smernici 93/83/EHS o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii.
2 Organizácie kolektívnej správy, vydavatelia a komerční používatelia.
3 http://www.pro-music.org/index.php.


