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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie žiada Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor prijal 
do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. oceňuje odporúčanie Komisie a vyzýva ju, aby po úzkej konzultácii so zúčastnenými 
stranami a po dôkladnom prieskume trhu čo najskôr predložila vhodný návrh právneho 
predpisu na účinnú reguláciu kolektívnej správy autorských práv a s nimi súvisiacich práv 
v hudobnom priemysle, a to so zohľadnením osobitosti digitálnej éry a potreby nájsť 
rovnováhu medzi zaručením európskej kultúrnej rôznorodosti, ochranou miestnych 
repertoárov, podporou kreativity a ochranou záujmov držiteľov práv, ako aj komerčných 
užívateľov;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia pred prijatím tohto odporúčania neuplatnila 
rozsiahly a  dôkladný proces konzultácie so zúčastnenými stranami a s Európskym 
parlamentom a zdôrazňuje potrebu riadnej konzultácie všetkých kategórií držiteľov práv 
vo všetkých budúcich regulačných činnostiach v tomto procese s cieľom zabezpečiť
spravodlivé a vyvážené zastúpenie ich záujmov; 

3. uznáva, že väčšia konkurencia v kolektívnej správe autorských práv a s nimi súvisiacich 
práv v hudobnom priemysle môže, ak je čestná a transparentná a za správnych okolností, 
ochrániť pozíciu autorov v Európe (vrátane miestnych autorov a menšinového repertoáru) 
a podporiť kultúrnu rôznorodosť v Európe;

4. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s Dohovorom UNESCO o ochrane diverzity kultúrnych 
obsahov a umeleckých vyjadrení vyhodnotila vhodné iniciatívy na zabezpečenie stáleho 
prístupu verejnosti k repertoárom vrátane menších či miestnych repertoárov, a to 
vzhľadom na osobitosť digitálnej éry, ale aj so zohľadnením priameho a nepriameho 
dosahu na celkovú pozíciu autorov a na kultúrnu rôznorodosť;

5. trvá na tom, že hudba nie je komodita a že kolektívni správcovia práv (KSP) sú 
predovšetkým neziskovými organizáciami, a preto zavedenie systému založeného na 
neobmedzenej hospodárskej súťaži nemusí byť v záujme autorov a podpory kultúrnej 
rôznorodosti a tvorivosti v Európe; 

6. chápe a podporuje ustanovenia, ktoré sa týkajú súčasnej možnosti držiteľov práv vybrať si 
kolektívnych správcov práv (KSP), určiť, ktoré online práva zveriť do ich správy a 
územnú pôsobnosť týchto práv, ako aj právo odobrať práva KSP alebo preniesť ich na 
iných KSP a zdôrazňuje dôležitosť zohľadnenia účinnosti spolupráce medzi KSP okrem 
iného s cieľom ochrániť záujmy malých a miestnych držiteľov práv a takto zabezpečiť 
kultúrnu rôznorodosť;

7. vyjadruje znepokojenie nad možnými negatívnymi účinkami niektorých ustanovení v 
odporúčaní, ktoré sa týka miestnych repertoárov a kultúrnej rôznorodosti, keďže by so 
sebou mohli niesť riziko uprednostňovania sústreďovania práv u väčších KSP; domnieva 
sa, že by sa mal posudzovať dosah akejkoľvek iniciatívy za zavedenie hospodárskej 
súťaže medzi správcami práv, pokiaľ ide o prilákanie najziskovejších držiteľov práv; 

8. zastáva názor, že by sa mal udržiavať systém dohôd vzájomného zastúpenia, pretože 
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umožňuje všetkým komerčným aj individuálnym užívateľom mať bez rozdielov mať 
rovnaký prístup k svetovému repertoáru, zabezpečuje lepšiu ochranu pre držiteľov práv, 
zaručuje ozajstnú kultúrnu rôznorodosť a stimuluje spravodlivú hospodársku súťaž na 
vnútornom trhu; 

9. domnieva sa, že možnosť držiteľov práv vybrať si KSP bez ohľadu na členský štát, v 
ktorom sa nachádzajú, pri súčasnom stimulovaní hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, 
musí:

— byť sprevádzaná primeranými pravidlami na zabezpečenie a podporu rôznorodosti 
kultúrnych prejavov, predovšetkým prostredníctvom ponuky rozsiahlych a pestrých 
repertoárov užívateľom, a to najmä miestnych repertoárov,

— zabezpečiť, aby všetci držitelia práv bez ohľadu na ich národnosť alebo trvalý pobyt 
získali čo najskôr spravodlivý podiel autorského honoráru,

— zabrániť najziskovejším držiteľom práv zosilňovať ich  dominantné postavenie na úkor 
menej ziskových držiteľov práv; 

preto je potrebné starostlivo posúdiť dôsledky; 

10. domnieva sa tiež, že zavedenie čestného a transparentného systému súťaže, ktorý sa 
vyhýba tlaku na zníženie príjmov autorov, je v záujme autorov, a teda aj v záujme 
kultúrnej rôznorodosti; 

11. víta akúkoľvek snahu o povzbudenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, ako aj cieľ 
podporovať medzinárodné šírenie európskych hudobných diel, bez ohľadu na to, ktorý 
KSP spravuje autorské práva, so zreteľom na skutočnosť, že s každým repertoárom by sa 
malo zaobchádzať rovnako, a to bez ohľadu na to, či je známy, alebo nie;

12. domnieva sa, že existujúci systém národných KSP bude naďalej hrať významnú úlohu pri 
poskytovaní sociálnej podpory menšinovým autorom a pri podpore kultúrnej rôznorodosti, 
hoci i v podmienkach väčšej konkurencie;

13. podotýka, že existujúca sieť národných KSP hrá dôležitú úlohu pri poskytovaní finančnej 
pomoci na podporu nového a menšinového európskeho repertoáru, a nemala by zaniknúť;

14. ďalej sa domnieva, že s cieľom zabezpečiť celistvé a úplné fungovanie systému 
reciprocity, aby bol prínosom pre všetkých držiteľov práv, je rozhodujúce zakázať 
akúkoľvek formu exkluzívneho poverenia medzi hlavnými držiteľmi práv a KSP na účely 
priameho výberu autorských honorárov vo všetkých členských štátoch, keďže by to viedlo 
k rýchlemu vymiznutiu národných KSP a oslabilo pozíciu menšinového repertoáru a 
kultúrnej rôznorodosti v Európe;

15. víta výzvu na lepšie spravovanie KSP prostredníctvom zvýšenej transparentnosti, 
nediskriminácie a zásad zodpovednosti;

16. vyzýva členské štáty a kolektívnych správcov práv, aby zabezpečili spravodlivé 
zastúpenie všetkých kategórií držiteľov práv v KSP, a tým ich vyváženú účasť na 
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vnútornom rozhodovacom procese;

17.domnieva sa, že súčasný systém recipročného vyberania autorského honoráru by sa mal 
zachovať, aby sa zaviedla hospodárska súťaž na základe služieb, ktoré môžu KSP 
ponúknuť, a poplatkov, ktoré účtujú, a aby sa užívateľom udelila licencia na základe 
sadzby, ktorú uplatňujú KSP v krajine, v ktorej sa hudba použije; ďalej vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili, že komerční užívatelia požiadajú o potrebný právny súhlas a 
všetkým kategóriám držiteľom práv zaplatia riadne a čestne autorský honorár;

18. domnieva sa, že vždy, keď sa kolektívne spravujú práva, by sa v členských štátoch mali 
zaviesť mechanizmy spravodlivého a účinného urovnávania sporov, ktoré by zabezpečili, 
aby držitelia práv i používatelia mali prístup k riešeniu sporov, bez toho, aby bolo 
dotknuté právo každého jednotlivca na súdne preskúmanie;

19. podporuje myšlienku, že KSP  by mali mať neobmedzenú možnosť poskytovať 
komerčným používateľom, ktorí majú sídlo kdekoľvek v Európskej únii, paneurópske 
licencie a multirepertoárové licencie na použitie online (vrátane použitia na mobilné 
telefóny), za čestných a individuálne dohodnutých podmienok a bez rozdielu medzi 
užívateľmi; vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie dosahu globálnej licencie na online 
služby a jej účinok na ekonomickú a sociálnu situáciu autorov;

20. domnieva sa, že existencia centier, ktoré poskytujú všetky informácie na jednom mieste 
(tzv. „one-stop-shops“), kde môžu komerční užívatelia získať licenciu na svetový 
repertoár pre územie, ktoré potrebujú, v kombinácii s vysokým stupňom ochrany pre 
držiteľov práv prostredníctvom predchádzania nakupovaniu na fórach, tzv. „forum-
shoppingu“ (používatelia hľadajú KSP, ktorý poskytuje najlacnejšie licencie), by mali byť 
v centre úzkej spolupráce medzi KSP.
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