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Vážený pán predseda,

koordinátori Výboru pre právne veci vzali 10. októbra 2018 na vedomie skutočnosť, že v 
rámci prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu smernice o autorskom práve 
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na digitálnom jednotnom trhu sa navrhlo, aby sa popri článku 114 ZFEÚ ako právne základy 
doplnili aj článok 53 ods. 1 a článok 62 ZFEÚ. Výbor pre právne veci preto v súlade s 
článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku rozhodol, že overí právny základ uvedeného návrhu 
a najmä články navrhnuté na doplnenie tohto základu. 

Výbor pre právne veci uvedenú otázku preskúmal na svojej schôdzi konanej 10. decembra 
2018.

I – Kontext

Európska komisia predložila 14. septembra 2016 legislatívny návrh na modernizáciu pravidiel 
EÚ v oblasti autorských práv vrátane smernice o autorskom práve na digitálnom jednotnom 
trhu. Rada dostala mandát na rokovanie 25. mája 20181.

Právnym základom pôvodne navrhnutým Komisiou bol článok 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), ktorý je všeobecným právnym základom týkajúcim sa opatrení, ktoré 
sú zamerané na harmonizáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti vnútorného trhu. 
Uvedený mandát Rady doplnil dva nové právne základy, a to článok 53 ods. 1 a článok 62 
ZFEÚ, pričom Komisia s touto zmenou súhlasila2. 

Parlament 12. septembra 2018 hlasoval o návrhu smernice o autorskom práve na digitálnom 
jednotnom trhu a 438 hlasmi prijal svoj mandát3 na rokovania. Na tomto základe nadviazala 
rokovacia skupina Parlamentu 2. októbra 2018 rokovania s Radou a Komisiou s cieľom 
dokončiť text a smernicu prijať.

V súvislosti s prebiehajúcimi medziinštitucionálnymi rokovaniami je preto dôležité určiť, či je 
navrhované doplnenie článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ opodstatnené. Článok 62 je 
súčasťou kapitoly o službách a stanovuje sa v ňom, že články 51 až 54 ZFEÚ sa vzťahujú na 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje kapitola o službách. Článok 53 ods. 1 ZFEÚ je právnym 
základom pre prijímanie smerníc v rámci riadneho legislatívneho postupu. Článok 53 ods. 1 
sa môže v spojení s článkom 62 ZFEÚ použiť ako právny základ pre prijímanie smerníc v 
oblasti služieb. 

II – Príslušné články zmluvy

Článok 114 ZFEÚ znie takto:
Článok 114

(pôvodný článok 95 ZES)

1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, pokiaľ 
zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na 
aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 
štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.

1 Dokument 9134/18 z 25. mája 2018.
2 Podľa žiadosti o právne poradenstvo, ktorú 23. októbra 2018 zaslal právnej službe 

formou listu predseda Výboru pre právne veci.
3 P8_TA(2018)0337.
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2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného 
pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov.

3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany 
životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich 
príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.

4. Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo 
Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 alebo týkajúcich sa 
ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať 
vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.

5. Okrem toho a bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí harmonizačného opatrenia 
Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo Komisiou považuje členský štát za 
nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne ustanovenia 
vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného 
prostredia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.

6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne 
ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii 
alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu 
vnútorného trhu.

Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa 
považujú za schválené.

V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské 
zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty 
najviac o ďalších šesť mesiacov.

7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne 
ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba 
navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.

8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích 
opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá 
okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.

9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 258 a 259 môže Komisia alebo ktorýkoľvek 
členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru Európskej únie, ak sa domnieva, že iný členský 
štát neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.

10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj 
ochrannú doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov 
nehospodárskej povahy uvedených v článku 36 prijali dočasné opatrenia podliehajúce 
kontrolnému postupu Únie.
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Článok 53 ods. 1 ZFEÚ znie takto:
Článok 53

(pôvodný článok 47 ZES)

1. S cieľom uľahčiť zriadenie a vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti osôb vydajú 
Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom smernice na 
vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách a na 
koordináciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských 
štátoch týkajúcich sa začatia a vykonávania činností samostatne zárobkovo činných osôb.

Článok 62 ZFEÚ znie takto:
Článok 62

(pôvodný článok 55 ZES)

Ustanovenia článkov 51 až 54 sa použijú pre otázky upravené touto kapitolou [ktorá má názov 
Služby].

III – Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o výbere právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí 
byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria 
najmä cieľ a obsah aktu“.4 Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na 
zrušenie príslušného aktu.

Ak preskúmanie dotknutého aktu preukáže, že sleduje dvojaký cieľ alebo že obsahuje dve 
zložky, a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno označiť za hlavný alebo 
prevažujúci cieľ alebo hlavnú alebo prevažujúcu zložku, zatiaľ čo ostatné majú len vedľajší 
charakter, musí byť akt založený na jedinom právnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje 
hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.5 Výnimočne, ak sa preukáže, že akt sleduje 
viacero cieľov zároveň alebo že obsahuje viacero zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené 
tak, že ani jeden z nich nie je vo vzťahu k ostatným sekundárny alebo nepriamy, musí sa 
takýto akt založiť na rôznych príslušných právnych základoch za predpokladu, že sú 
procedurálne zlučiteľné6.

IV – Analýza a určenie vhodného právneho základu so zreteľom na cieľ a obsah návrhu, 
mandát Parlamentu a mandát Rady

Možné doplnenie článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ, ako aj článok 114 ZFEÚ sa priamo 
uvádza v mandáte Rady.

4 Vec C-45/86 Komisia/ Rada (Všeobecné colné preferencie), Zb. 1987, s. 1439, bod 5; 
Vec C-440/05 Komisia/ Rada, Zb. 2007, I-9097; Vec C-411/06, Komisia/ Parlament 
a Rada, Zb. 2009, s. I-7585.

5 Vec C-137/12, Komisia/Rada, EU:C:2013:675, bod 53; vec C-411/06, 
Komisia/Parlament a Rada, EU:C:2009:518, bod 46 a tam citovaná judikatúra; vec C-
490/10, Parlament/Rada, EU:C:2012:525, bod 45; vec C-155/07, Parlament/Rada, 
EU:C:2008:605, bod 34.

6 Vec C-300/89, Komisia/Rada, (vo veci „oxid titaničitý“), EU:C:1991:244, body 17 – 
25.
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V prvom rade treba poznamenať, že cieľom článku 17 je zmeniť smernice 96/9/ES a 
2001/29/ES, ktoré sú založené na podobnej kombinácii uvedených troch právnych základov. 
Z formálneho hľadiska sa javí založenie pozmeňujúceho aktu na právnych základoch, ktoré 
zodpovedajú právnym základom zmenených aktov, ako vhodný prístup.

Vzhľadom na podstatné aspekty a cieľ a obsah textu, či už ide o návrh Komisie, alebo o 
príslušný mandát Rady alebo Parlamentu, je zrejmé, že cieľom textu je regulácia autorských 
práv a s nimi súvisiacich aspektov, avšak v kontexte digitálneho jednotného trhu, najmä 
služieb poskytovaných online. Rozsah pôsobnosti nástroja by sa rozšíril aj na pravidlá 
„zamerané na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu využívania diel a iných predmetov 
ochrany“7 v rámci činností „obchodnej povahy“8, ktoré sa „ poskytujú za odplatu“9 , okrem 
iného poskytovateľmi služieb spoločného využívania online obsahu.

Cieľom návrhu smernice, ako sa stanovuje v jeho článku 1 ods. 1, je „ďalšie zosúladenie 
právnych predpisov Únie vzťahujúcich sa na autorské práva a s nimi súvisiace práva v rámci 
vnútorného trhu, najmä s prihliadnutím na digitálne a cezhraničné používanie chráneného 
obsahu. Stanovujú sa ňou aj pravidlá výnimiek a obmedzení, uľahčenia licencií, ako aj 
pravidlá zamerané na zabezpečenie dobre fungujúceho trhu využívania diel a iných 
predmetov ochrany“ [zvýraznenie doplnené].

Toto využívanie diel a iných predmetov ochrany sa považuje za „službu“ v zmysle článku 57 
písm. b) ZFEÚ, t. j. za činnosť obchodnej povahy, ktorá sa bežne poskytuje za odplatu.

Tomu zodpovedá najmä rozsah článku 13 návrhu Komisie, ktorý – ako sa uvádza v 
dôvodovej správe – „stanovuje povinnosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, 
ktorí ukladajú a sprístupňujú veľké množstvá diel a iných predmetov ochrany, ktoré nahrali 
ich používatelia, prijať vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie vykonávania dohôd 
uzavretých s držiteľmi práv a na zamedzenie dostupnosti prostredníctvom ich služieb, pokiaľ 
ide o obsah určený držiteľmi práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb“.

Jedným zo zásadných bodov textov Rady a Parlamentu je opäť článok 13 o použití 
chráneného obsahu zo strany poskytovateľov služieb spoločného využívania online obsahu, 
ktorí sa snažia vyplniť tzv. hodnotovú medzeru, t. j. nájsť rovnováhu medzi odmeňovaním 
autorov a výkonných umelcov a ziskmi internetových platforiem pri sprístupňovaní ich diel. 
V článku 2 ods. 5 mandátu Rady sú internetové platformy vymedzené ako „poskytovatelia 
služieb spoločného využívania online obsahu“ v rámci „služieb informačnej spoločnosti, 
ktorých hlavným cieľom alebo jedným z hlavných cieľov je uchovávať a sprístupňovať 
verejnosti veľké množstvo diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, 
ktoré služba organizuje a podporuje na účely dosiahnutia zisku.“ V súlade s článkom 13 
znenia Rady by sa na týchto poskytovateľov vzťahovali pravidlá upravujúce podmienky, za 
ktorých poskytujú služby, čo by malo vplyv na ich obchodný model.

Tento poskytovateľ, vymedzený rovnako ako „poskytovateľ služieb spoločného využívania 

7 Článok 1.
8 Článok 57 písm. b) ZFEÚ.
9 Úvodná veta článku 57 ZFEÚ.
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online obsahu“10, je v rámci mandátu Parlamentu „poskytovateľ služby informačnej 
spoločnosti, medzi ktorého hlavné účely patrí uchovávanie a verejné sprístupňovanie veľkého 
objemu diel chránených autorským právom alebo iných predmetov ochrany, ktoré uploadujú 
jej používatelia a ktoré služba optimalizuje a podporuje na účely zisku“. Na základe článku 13 
ods. 1 znenia Parlamentu sa od platforiem vyžaduje, aby uzatvárali licenčné zmluvy s 
nositeľmi práv.

V mandáte Parlamentu sa v prípade, že nositeľ práv odmietne uzavrieť licenčnú zmluvu, 
stanovuje dodatočná povinnosť poskytovateľov služieb spoločného využívania online obsahu 
a nositeľov práv vzájomne spolupracovať v dobrej viere s cieľom zabezpečiť, aby v rámci 
svojich služieb nesprístupňovali diela chránené autorským právom alebo pre ktoré nebolo 
vydané povolenie, alebo iné predmety ochrany11. V prípade, že táto spolupráca viedla k 
neodôvodnenému odstráneniu obsahu, poskytovatelia služieb spoločného využívania online 
obsahu musia zaviesť mechanizmy na vybavovanie sťažností a mechanizmy nápravy, ktoré 
budú používateľom k dispozícii12. 

Článok 13 je jednoznačne jedným z najdôležitejších ustanovení textu Parlamentu a všeobecne 
aj návrhu. Opatrenia stanovené v mandáte Parlamentu zahŕňajú významné doplnenia 
prevádzkových modelov poskytovateľov služieb spoločného využívania online obsahu.

Na základe textu Rady by sa na poskytovateľov služieb vzťahovala povinnosť zaviesť účinné 
a primerané opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby boli konkrétne diela alebo predmety 
ochrany dostupné v rámci ich služieb13. Okrem toho by boli povinné odstrániť tieto diela 
alebo k nim znemožniť prístup a zabrániť ich budúcej dostupnosti. Pri takýchto opatreniach 
treba zohľadňovať povahu a veľkosť služieb, najmä či ich poskytuje mikropodnik alebo malý 
podnik14. V texte Rady sa okrem toho stanovuje povinnosť, aby poskytovatelia služieb 
spoločného využívania online obsahu a nositelia práv navzájom spolupracovali. 
Poskytovatelia služieb spoločného využívania online obsahu musia zaviesť mechanizmy na 
vybavovanie sťažností a mechanizmy nápravy, ktoré budú používateľom služby k dispozícii. 
Takisto sa má nadviazať dialóg so zainteresovanými stranami15,

Tieto pravidlá a mechanizmy vytvorené článkom 13 predstavujú jeden z hlavných 
regulačných aspektov textu. Vzhľadom na návrh ako celok sa nezdá, že by boli vedľajšej 
alebo pomocnej povahy.

Okrem toho je cieľom článku 10, ktorý sa týka rokovacieho mechanizmu, vytvoriť 
podmienky na diskusie s cieľom uľahčiť rokovania o online využívaní audiovizuálnych diel 
medzi stranami, ktoré sa stretávajú s ťažkosťami pri udeľovaní licencií k právam, keď sa 
usilujú o uzatvorenie dohody na účely sprístupňovania audiovizuálnych diel na platformách 
videa na požiadanie. Toto ustanovenie sa jasne dotýka rámca, v ktorom sa poskytujú služby 
na vnútornom trhu. V texte Parlamentu sa navyše predpokladá posilnený dialóg medzi 
organizáciami zastupujúcimi autorov, producentmi, platformami videa na požiadanie a inými 

10 Článok 2 – odsek 4b (nový).
11 Článok 13 – odsek 2a (nový).
12 Článok 13 – odsek 2b (nový).
13 Článok 13 ods. 1 a 4.
14 Článok 13 ods. 5.
15 Článok 13 ods. 6 až 8.
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relevantnými zainteresovanými stranami s cieľom podporiť dostupnosť audiovizuálnych diel 
na platformách videa na požiadanie.

V článku 11 o ochrane tlačových publikácií pri online používaní sa vydavateľom udeľujú 
autorské práva na „digitálne používanie ich tlačových publikácií poskytovateľmi služieb 
informačnej spoločnosti“16. Týmto ustanovením sa upravuje online používanie tlačových 
publikácií poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti. Rovnako ako článok 13 je 
súčasťou hlavy IV, ktorá sa vzťahuje na „opatrenia na dosiahnutie dobre fungujúceho trhu 
autorských práv“ a čiastočne sa týka podmienok poskytovania služieb na vnútornom trhu.

Všetky uvedené ustanovenia tvoria, ako sa zdá, jeden z ťažiskových bodov návrhu Komisie a 
tiež textov Parlamentu a Rady, pričom ďalším je pokračujúca harmonizácia právnych 
predpisov Únie v oblasti autorských práv a s nimi súvisiacich práv.

V – Záver a odporúčanie

Uvedené ustanovenia textov Parlamentu a Rady sú v návrhu nepochybne kľúčové a ich 
cieľom je regulácia podmienok poskytovania služieb na vnútornom trhu. Tento účel nie je v 
porovnaní s harmonizáciou právnych predpisov Únie v oblasti autorských práv a s nimi 
súvisiacich práv vedľajší. Práve naopak, oba tieto ciele sú prepojené a v priamom vzťahu.

Navrhovaný článok 53 ZFEÚ je zaradený do kapitoly ZFEÚ nazvanej Právo usadiť sa a je 
v ňom stanovené prijímanie smerníc na koordináciu ustanovení zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov. V článku 62 ZFEÚ sa v kapitole Služby 
okrem toho stanovuje, že článok 53 sa vzťahuje na otázky upravené touto kapitolou. Treba 
poznamenať, že tieto dva články poskytli právny základ pre niekoľko smerníc v oblasti 
duševného vlastníctva: Smernica 96/9/ES17, smernica 2000/31/ES18, smernica 2001/29/ES19, 
smernica 2006/115/ES20, smernica 2006/116/ES21, smernica 2010/13/EÚ22, smernica 
2012/28/EÚ23 a smernica 2014/26/EÚ24.

16 Článok 11 – odsek 1.
17 Smernica o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).
18 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých 

právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o 
elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

19 Smernica o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v 
informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10).

20 Smernica o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s 
autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 
28).

21 Smernica o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (Ú. v. EÚ 
L 372, 27.12.2006, s. 12).

22 Smernica o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1)

23 Smernica o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 
27.10.2012, s. 5).

24 Smernica o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a 
o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online 
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Táto analýza právneho základu vychádza z mandátov Parlamentu a Rady. Ďalšia analýza 
právneho základu by mohla byť potrebná, ak by výsledok medziinštitucionálnych rokovaní 
podstatne zmenil návrh, najmä cieľ regulácie podmienok poskytovania služieb na vnútornom 
trhu. 

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 10. decembra 2018 jednomyseľne rozhodol25, 
že doplnenie článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ ku článku 114 ZFEÚ ako právneho základu 
návrhu smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu je v súlade s účelom 
návrhu a príslušnou judikatúrou. 

S úctou

Pavel Svoboda

(Týka sa všetkých jazykov.)

využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72).
25 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada, 

Mady Delvaux (podpredsedníčka), Axel Voss (spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko), Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary 
Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne sKaufmann, António Marinho e Pinto, Julia 
Reda, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, 
Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


