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Pozmeňujúci návrh  1 

Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0114/2014 

Françoise Castex 

Poplatky za súkromné kopírovanie 
Dokument 2013/2114(INI). 

Návrh uznesenia (článok 157 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A7-0114/2014 

Uznesenie Európskeho parlamentu o poplatkoch za súkromné kopírovanie 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES o zosúladení 
niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej 
spoločnosti1, 

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe 
autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva 
na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu (COM(2012)0372),  

– so zreteľom na články 4, 6, 114 a 118 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, najmä z 21. októbra 2010 vo 
veci C-467/08, Padawan SL/SGAE [2010] Zb. s. I-10055, zo 16. júna 2011vo veci C-
462/09, Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH a ďalší [2011] Zb. 
s. I-05331, z 9. februára 2012 vo veci C-277/10, Martin Luksan/Petrus van der Let 
(zatiaľ nezverejnený), z 27. júna 2013 v spojených veciach C-457/11 až C-460/11, VG 
WORT/Kyocera Mita a. i. (zatiaľ nezverejnený) a z 11. júla 2013 vo veci C-521/11, 
Austro Mechana/Amazon (zatiaľ nezverejnený), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. mája 2011 s názvom Jednotný trh pre práva 
duševného vlastníctva: Podpora kreativity a inovácií na zabezpečenie hospodárskeho 
rastu, pracovných miest vysokej kvality a prvotriednych výrobkov a služieb v Európe, 
COM(2011)0287, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. decembra 2012 o obsahu na digitálnom 
jednotnom trhu (COM(2012)0789), 

– so zreteľom na odporúčania Antónia Vitorina z 31. januára 2013 vyplývajúce 
z mediácie v oblasti poplatkov za súkromné kopírovanie a reprografiu, 

                                                 
1 Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10. 
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– so zreteľom na pracovný dokument Výboru pre právne veci s názvom Autorské práva v 
hudobnom a audiovizuálnom sektore, ktorý bol schválený 29. júna 2011, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0114/2014), 

A. keďže kultúra a umelecká tvorba sú neoddeliteľnou súčasťou digitálnej ekonomiky a 
kultúrny prejav závisí od rovného prístupu k európskej digitálnej infraštruktúre;  

B. keďže digitalizácia má nesmierny vplyv na spôsob vyjadrenia kultúrnych identít, a 
keďže nové distribučné kanály uľahčujú prístup ku kultúre a umeleckej tvorbe a 
poskytujú príležitosti pre tvorcov a umelcov; 

C. keďže v dôsledku digitalizácie kultúrneho majetku vytváraného, distribuovaného a 
spotrebovávaného v Európe a na celom svete nesmierne vzrástol počet nových služieb a 
podnikov; keďže ochrana tvorivých diel, právo na spravodlivú odmenu pre tvorcov a na 
spravodlivé a účinné rozdeľovanie príjmov v rámci kultúrneho sektora musí existovať aj 
v digitálnom veku; 

D. keďže kolektívna správa autorských práv a s nimi súvisiacich práv vyžaduje, aby sa 
kládol osobitný dôraz na transparentnosť, pokiaľ ide o toky vyberaných, prerozdelených 
a vyplácaných odmien pre tvorcov, zdôrazňuje potrebu organizácií kolektívnej správy; 

E. keďže podľa smernice 2001/29/ES môžu členské štáty stanoviť výnimku alebo 
obmedzenie práva na reprodukciu určitých typov kultúrneho majetku s cieľom umožniť 
ich používania na súkromné účely bez toho, aby bolo potrebné žiadať o povolenie 
držiteľa práv; 

F. keďže podľa smernice 2001/29/ES môžu členské štáty stanoviť poplatky, ktoré treba 
vypočítať len na základe potenciálnej škody spôsobenej oprávnenej osobe príslušným 
súkromným kopírovaním; 

G. keďže celková výška poplatkov za súkromné kopírovanie, ktoré boli vybraté 
v 23 členských štátoch z celkového počtu 28 členských štátov Európskej únie, sa 
zvýšila viac ako trojnásobne, odkedy nadobudla účinnosť smernica 2001/29/ES, a podľa 
odhadov Európskej komisie v súčasnosti predstavuje viac než 600 miliónov EUR; 

H. keďže poplatky za súkromné kopírovanie platia spotrebitelia pri nákupe tradičných a 
digitálnych záznamných médií a materiálov, preto majú právo vedieť o existencii 
a výške týchto poplatkov; 

I. keďže existujú rozdiely medzi rôznymi modelmi vyberania a sadzbami poplatkov za 
súkromné kopírovanie vrátane ich vplyvu na spotrebiteľov a jednotný trh; keďže je 
potrebné stanoviť európsky rámec s cieľom umožniť väčšiu mieru transparentnosti pre 
držiteľov práv, výrobcov a dovozcov zariadení, spotrebiteľov a poskytovateľov služieb 
v celej Únii; 

J. keďže systémy udeľovania výnimiek a platieb za používanie na profesionálne účely, 
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ktoré boli zavedené v členských štátoch, musia byť účinné;  

K. keďže v dôsledku nových technológií a digitalizácie možno obsah kopírovať bez toho, 
aby strácal na kvalite, a s takmer nulovými dodatočnými nákladmi, čo vedie k rozvoju 
nových modelov podnikania a k rozsiahlym potenciálnym verejným prínosom, 
napríklad čo sa týka prístupu k stále rozmanitejšiemu kultúrnemu obsahu, informáciám 
a vzdelávaniu; 

Systém, ktorý si vyžaduje modernizáciu a harmonizáciu 

1. pripomína, že zákon o autorských právach by mal vyvážiť záujmy tvorcov a 
spotrebiteľov; domnieva sa, že všetci európski spotrebitelia by mali mať právo na 
vytváranie súkromných kópií obsahu získaného legálnym spôsobom; 

2. konštatuje, že poplatky za súkromné kopírovanie sú zdrojom príjmu, ktorý má pre rôzne 
kategórie držiteľov práv odlišný význam, a že jeho význam sa v jednotlivých členských 
štátoch výrazne líši; 

3. konštatuje, že niektoré členské štáty sa rozhodli zaviesť výnimku pre súkromné 
kopírovanie s kompenzáciou pre držiteľov práv, ale že aj v členských štátoch, ktoré sa 
nerozhodli zaviesť poplatky za súkromné kopírovanie existuje sektor kultúry a 
kreatívnej tvorby a prispieva k ich rastu; 

4. zdôrazňuje, že výrazné rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami vyberania poplatkov, 
najmä v prípade tých typov produkcie, na ktoré sa viažu poplatky a sadzby, narúšajú 
hospodársku súťaž a podnecujú vyhľadávanie čo najvýhodnejšieho postavenia (tzv. 
forum shopping) na vnútornom trhu; 

5. vyzýva teda na dlhodobú diskusiu s cieľom rozvinúť efektívny a moderný prístup, ktorý 
sa nemusí nutne opierať o paušálny poplatok za zariadenie, a zaviesť modernizovaný 
európsky rámec, ktorý držiteľom práv, spotrebiteľom, výrobcom a dovozcom zariadení 
a poskytovateľom služieb v celej Únii zaručí uplatňovanie rovnakých podmienok; 

6. zdôrazňuje, že je potrebné organizovať diskusie s cieľom zhodnotiť účinnosť a vplyvy 
existujúcich systémov poplatkov na vnútornom digitálnom trhu; nabáda preto členské 
štáty a Komisiu, aby preskúmali alternatívy, ktoré by plnili cieľ  dosiahnuť vyvážený 
systém autorského práva a ktoré by súčasne zohľadňovali očakávania moderných 
spotrebiteľov; 

7. okrem toho sa domnieva, že súkromné kopírovanie obsahu získaného legálnym 
spôsobom je bežným používaním nadobudnutých produktov alebo služieb 
spotrebiteľmi, ktoré by nemalo poškodzovať oprávnené záujmy držiteľov práv a nemalo 
by byť dôvodom na poskytnutie kompenzácie; 

8. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali štúdiu o základných prvkoch 
súkromného kopírovania, najmä definíciu pojmu „spravodlivá kompenzácia“, ktorý v 
súčasnosti výslovne neupravuje smernica 2001/29/ES, a pojmu „poškodenie“ autora, 
ktoré vyplýva z neoprávneného rozmnožovania diel držiteľa práv na súkromné účely; 
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Krátkodobé zlepšenie systému poplatkov 

9. vyzýva Komisiu, aby našla spoločný základ, pokiaľ ide o produkty, ktoré by mali byť 
spoplatnené, a aby stanovila spoločné kritériá podmienok rokovania o sadzbách 
platných pre súkromné kopírovanie s cieľom pripraviť systém, ktorý je transparentný, 
spravodlivý a jednotný pre všetky zainteresované strany; 

10. odporúča, aby sa v prípade cezhraničných transakcií poplatky za súkromné kopírovanie 
vyberali v členskom štáte sídla konečného používateľa v súlade s rozsudkom Súdneho 
dvora vo veci Opus; 

11. domnieva sa preto, že s cieľom zabrániť možnému dvojitému plateniu v prípade 
cezhraničných transakcií poplatky za súkromné kopírovanie toho istého produktu by 
mala vyberať iba raz organizácia kolektívnej správy členského štátu a že poplatky 
neoprávnene vyplatené v inom členskom štáte, než je štát koncového používateľa, by sa 
mali vrátiť; 

12. domnieva sa, že je potrebné informovať spotrebiteľov o výške, účele a použití 
poplatkov, ktoré platia; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci 
s výrobcami, dovozcami, maloobchodníkmi a spotrebiteľskými združeniami 
zabezpečili, aby sa tieto informácie jednoznačne dostali k spotrebiteľom; 

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali transparentné pravidlá v oblasti udeľovania 
výnimiek na profesionálne účely s cieľom zabezpečiť, aby boli aj v praxi oslobodené od 
poplatkov za súkromné kopírovanie v súlade s judikatúrou Súdneho dvora; 

Transparentnosť v rozdeľovaní príjmov  

14. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť transparentnosť toku poplatkov, ktoré sú vyberané, 
prerozdeľované a vyplácané tvorcom organizáciami kolektívnej správy, napríklad tak, 
že sa každoročne sprístupnia správy o využívaní vybraných prostriedkov na sociálne a 
kultúrne účely; 

Technické ochranné opatrenia  

15. zdôrazňuje, že členské štáty môžu stanoviť výnimky z autorského práva, aby občanom 
umožnili voľne kopírovať svoje hudobné alebo audiovizuálne materiály z jedného 
mediálneho nosiča na druhý bez toho, aby museli žiadať nositeľa práv o povolenie; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v praxi môže byť táto sloboda obmedzená určitými 
technickými ochrannými opatreniami; 

16. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila vplyv technických ochranných opatrení na slobodu 
zhotovovať kópie pre osobnú potrebu a na spravodlivú odmenu tvorcom v rámci 
výnimiek na kopírovanie pre osobnú potrebu; 

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov. 

Or. en 
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