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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na predĺženie lehoty ochrany súvisiacich práv a na vytvorenie 
dodatočných prechodných ochranných opatrení. V návrhu sa uznáva dôležitosť tvorivého a 
umeleckého príspevku výkonných umelcov, čo treba riadne zohľadniť aj v lehote ochrany.

Spravodajkyňa však zastáva názor, že v záujme lepšieho dosiahnutia týchto cieľov by sa mal 
návrh ďalej zmeniť a doplniť tak, aby zohľadňoval hospodársku a sociálnu realitu a najnovší 
technologický vývoj; a preto navrhuje balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v týchto 
hlavných oblastiach:

(i) rozšírenie rozsahu zahrnutím audiovizuálnych výkonných umelcov;
(ii) zrušenie výnimky z prispievania do fondu vyhradeného pre štúdiových hudobníkov;
(iii)zjednodušenie správy tohto fondu pre malé nahrávacie spoločnosti;
(iv)väčšia pružnosť pre doložku „použi alebo sa vzdaj“ (use it or lose it);
(v) ďalšie posúdenie sprístupnenia on-line.

(i) Rozšírenie rozsahu zahrnutím audiovizuálnych výkonných umelcov

Tvorivý príspevok všetkých výkonných umelcov by mal byť uznaný a zohľadnený v úprave 
smernice. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa mal rozšíriť rozsah návrhu tak, aby mohli 
mať z rozšírenej lehoty ochrany úžitok aj audiovizuálni výkonní umelci. Preto sa navrhuje, 
aby bolo vypustené rozlišovanie medzi zvukovým záznamom výkonu alebo iným spôsobom 
záznamu výkonu. Zároveň by sa mali uplatňovať rovnaké dátumy, od ktorých sa počíta 
začiatok trvania ochrany práv výkonných umelcov a práv producentov (ako je to stanovené 
v článku 3 odseku 2). (Súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: PDN 1 návrhu stanoviska 
k odôvodneniu 5; PDN 2 návrhu stanoviska k odôvodneniu 7; a PDN 10 návrhu stanoviska k 
článku 3, ods. 1 smernice 2006/116/ES.)

(ii) Zrušenie výnimky z prispievania do fondu vyhradeného pre štúdiových hudobníkov pre 
malé nahrávacie spoločnosti

Komisia navrhla pre malé nahrávacie spoločnosti výnimku z vyčleňovania príspevkov vo 
výške minimálne 20 percent ziskov do fondu vytvoreného pre štúdiových hudobníkov. 
Takouto výnimkou by vznikli nespravodlivé podmienky pre výkonných umelcov a 
nevytvorila by sa rovnováha medzi záujmami výkonných umelcov a malých nahrávacích 
spoločností. Okrem toho by sa väčšie nahrávacie spoločnosti mohli pokúšať vyhnúť platbe 
dodatočnej odmeny tým, že by podpisovali licenčné zmluvy s menšími výrobcami zvukových 
záznamov. Z toho dôvodu sa navrhuje vypustenie tejto výnimky. Súvisiace pozmeňujúce a
doplňujúce návrhy: PDN 4 návrhu stanoviska k odôvodneniu 12; a PDN 12 návrhu stanoviska 
k článku 10 a (nové), odsek 4, pododsek 2 smernice 2006/116/ES.)

(iii) Zjednodušenie spravovania uvedeného fondu

V záujme zjednodušenia administratívnych postupov by sa spravovaním uvedeného fondu 
mali poveriť organizácie kolektívnej správy práv. (Súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce 
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návrhy: PDN 5 návrhu stanoviska k odôvodneniu 13; PDN 6 návrhu stanoviska k 
odôvodneniu 14 a (nové); a PDN 13 návrhu stanoviska k článku 10 a (nové), odsek 5 
smernice 2006/116/ES.)

(iv) Väčšia pružnosť pre doložku „použi alebo sa vzdaj“

Hoci je zavedenie doložky „použi alebo sa vzdaj“ vítané, mala by byť pružnejšia. Ak sa práva 
vrátia výkonnému umelcovi, mala by mu byť poskytnutá spravodlivá šanca na využitie svojho 
výkonu skôr, než o práva opäť príde. Preto by sa výkonným umelcom mala poskytnúť 
rozumnejšia lehota, a to 5 rokov, aby sa dala možnosť využitia uskutočniť. (Súvisiaci 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh: PDN 14 návrhu stanoviska k článku 10 a (nové), odsek 6, 
pododsek 2.)

(v) Ďalšie hodnotenie sprístupnenia výkonov on-line

Pri náraste využitia služieb on-line a dopytu po nich by sa malo podrobnejšie preskúmať 
sprístupnenie výkonov on-line. Treba povzbudiť Komisiu k tomu, aby vyhodnotila súčasnú 
právnu a hospodársku situáciu a posúdila ďalšie vplyvy tejto možnosti. V rámci takéhoto 
prehodnotenia by sa mala venovať osobitná pozornosť praktickému riešeniu nároku na 
spravodlivú odmenu výkonných umelcov (napr. ako kvantifikovať finančné výhody a kto by 
mal túto odmenu zaplatiť). Mali by sa tiež dôkladne zohľadniť pravidlá a povinnosti 
vyplývajúce z príslušných medzinárodných dohovorov. (Súvisiaci pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 k odôvodneniu 19 c (nové)).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9) Na účely právnej istoty by sa malo 
ustanoviť, že ak sa jasne neuvedie inak, 
pretrvávajú účinky zmluvného prevodu 
alebo postúpenia práv na zaznamenanie 
výkonu uzavretého pred dátumom, do 
ktorého majú členské štáty prijať 
opatrenia vykonávajúce smernicu, aj 
počas predĺženej lehoty.

9) Na zabezpečenie toho, aby mali 
z predĺženia lehoty ochrany prospech 
výkonní umelci a nielen výrobcovia 
zvukových záznamov, by táto smernica 
mala ustanoviť, že žiadna platná zmluva 
o predĺžení ochrannej lehoty nemá 
účinok, pokiaľ ide o predĺženie ochrannej 
lehoty z 50 rokov do konca života 
výkonného umelca.
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Odôvodnenie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Prvé sprievodné prechodné opatrenie 
by nemalo klásť neprimerané 
administratívne bremeno na malých a 
stredných výrobcov zvukových záznamov. 
Preto majú členské štáty možnosť 
oslobodiť od tohto opatrenia tých 
výrobcov zvukových záznamov, ktorí sú z 
dôvodu ročného príjmu dosiahnutého 
komerčným využívaním zvukových
záznamov považovaní za malých a 
stredných výrobcov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhnutou výnimkou sa vytvárajú nespravodlivé podmienky pre výkonných umelcov a 
nezabezpečuje sa rovnováha medzi záujmami výkonných umelcov a záujmami malých 
producentov. Okrem toho väčšie nahrávacie spoločnosti sa môžu snažiť vyhnúť platbe 
dodatočnej odmeny tým, že podpíšu licenčné zmluvy s menšími výrobcami zvukových 
záznamov. (Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 10 a (nové), odsek 4, 
pododsek 2 smernice 2006/116/ES.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Tieto finančné prostriedky by mali byť 
vyhradené výlučne v prospech výkonných 
umelcov, ktorých výkony sú zaznamenané 
na zvukovom zázname a ktorí previedli 
svoje práva na výrobcu zvukových 
záznamov za jednorazovú platbu. Finančné 
prostriedky vyhradené takýmto spôsobom 
by sa mali individuálne rozdeľovať medzi 
iných ako prominentných výkonných 
umelcov, a to najmenej raz do roka. 
Členské štáty môžu vyžadovať, aby boli 
distribúciou týchto finančných 
prostriedkov poverené organizácie 
kolektívnej správy práv zastupujúce 
výkonných umelcov. V prípade, že 
distribúciou týchto finančných 
prostriedkov by boli poverené organizácie 
kolektívnej správy práv, môžu sa 
uplatňovať vnútroštátne pravidlá 
o nerozdeliteľných príjmoch.

(13) Tieto finančné prostriedky by mali byť 
vyhradené výlučne v prospech výkonných 
umelcov, ktorých výkony sú zaznamenané 
na zvukovom zázname a ktorí previedli 
svoje práva na výrobcu zvukových 
záznamov za jednorazovú platbu. Finančné 
prostriedky vyhradené takýmto spôsobom 
by sa mali individuálne rozdeľovať medzi 
iných ako prominentných výkonných 
umelcov, a to najmenej raz do roka. 
Členské štáty môžu vyžadovať, aby boli 
distribúciou týchto finančných 
prostriedkov poverené organizácie 
kolektívnej správy práv zastupujúce 
výkonných umelcov.

Odôvodnenie

Správa týchto finančných prostriedkov by mala byť zverená organizáciám kolektívnej správy 
práv, aby boli prostriedky efektívne prideľované príjemcom podľa pôvodného návrhu 
Európskej komisie, t. j. štúdiovým hudobníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Súčasťou prvého sprievodného 
prechodného opatrenia by malo byť 
povinné kolektívne presadzovanie práv 
výkonných umelcov a výrobcov zvukových 
záznamov týkajúcich sa služieb na 
požiadanie poskytované vysielateľmi, 
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ktorí vysielajú ich rozhlasovú alebo 
televíznu produkciu, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou je hudba zo 
zákonne uverejnených zvukových 
záznamov. Systém správy kolektívnych 
autorských práv dopĺňa režim 
odmeňovania za vysielanie zákonne
uverejnených zvukových záznamov podľa 
článku 8 ods. 2 smernice 2006/115/ES a 
zaručuje, že počas celého trvania ochrany 
zákonne uverejnených programov aj 
príslušní výkonní umelci a výrobcovia 
zvukových záznamov dostanú spravodlivý 
podiel odmeny za využitie vysielacieho 
materiálu prostredníctvom služieb na 
požiadanie.

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia administratívnych postupov, medzi iným pre rozhlasových a 
televíznych vysielateľov, by pri riešení potrebných práv súvisiacich s vysielacím materiálom
poskytovaným prostredníctvom služieb na požiadanie mali byť spravovaním každoročnej 
dodatočnej odmeny poverené organizácie kolektívnej správy práv. (Súvisí s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom k článku 10 a (nový) odsek 5 smernice 2006/116/ES.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14b) V tejto smernici by sa mala 
prehodnotiť právna ochrana výkonných 
umelcov. Digitálne prostredie poskytuje 
nové možnosti využívania chráneného 
obsahu, ktoré by sa mali využívať 
v prospech všetkých držiteľov práv.  Na 
dosiahnutie tohto cieľa by sa mali 
vykonať hodnotenia vplyvov na úrovni 
Spoločenstva a členských štátov, aby bolo 
možné určiť spôsoby, akými by sa mala 
zlepšiť právna ochrana výkonných 
umelcov, najmä posúdiť zavedenie 
výhradného práva na sprístupňovanie 
verejnosti v prospech vykonávajúcich 
umelcov, na využívanie výkonov takým 
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spôsobom, aby mala verejnosť právo na 
prístup k nim z ktoréhokoľvek miesta a 
v čase podľa výberu (t. j. služieb na 
vyžiadanie). V rámci takýchto hodnotení 
by sa mala venovať osobitná pozornosť 
praktickej správe nárokov na spravodlivú 
odmenu výkonných umelcov (ako napr. 
kvantifikácia finančných výhod a 
zodpovednosť za odmeňovanie).  Mali by 
sa tiež pozorne brať na zreteľ pravidlá 
a povinnosti vyplývajúce z príslušných 
medzinárodných dohovorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14c) S cieľom vyvážiť zmluvy, v ktorých 
výkonní umelci prevádzajú svoje výhradné 
práva na základe autorských honorárov 
na výrobcu zvukových záznamov, by 
ďalšia podmienka spojená s predĺžením 
lehoty ochrany mala predstavovať „čistý 
štít“ pre tých výkonných umelcov, ktorí 
postúpili tieto práva výrobcom zvukových 
záznamov za autorský honorár alebo 
odmenu. Aby mohli výkonní umelci plne 
využiť predĺženie lehoty ochrany, členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby boli 
výkonným umelcom na základe zmlúv 
medzi výrobcami zvukových záznamov 
a výkonnými umelcami vyplácané počas 
predĺženej lehoty autorské honoráre 
nezaťažené preddavkami alebo zmluvne 
stanovenými zrážkami.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je veľmi dôležité preto, aby mohli mať výkonní umelci úžitok zo všetkých 
autorských honorárov, na ktoré majú nárok počas predĺženej lehoty, napriek zamietnutiu 
vyplatenia týchto odmien výrobcami zvukových záznamov na základe toho, že preddavky 
vyplatené umelcom ešte nezískali späť. Bez tohto dodatočného ustanovenia môže byť 
predĺženie lehoty ochrany v konečnom dôsledku prospešné len pre malú skupinu 
prominentných výkonných umelcov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19a) V prípade potreby by mali členské 
štáty zabezpečiť, že predĺženie lehoty 
ochrany autorských práv výkonných 
umelcov sprevádzajú legislatívne 
ustanovenia, ktoré poskytujú výkonným 
umelcom ochranu spravodlivých 
zmluvných podmienok prevodu alebo 
postúpenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 1  veta 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Druhá veta článku 3 ods. 1 sa 
nahrádza týmto:

1) Na konci článku 3 ods. 1 sa dopĺňa táto 
veta:

„Avšak: „V prípade, ak je výkonný umelec po 
uplynutí tohto obdobia stále živý, však 
práva tohto výkonného umelca zostávajú 
naďalej chránené počas jeho života.“

- ak je záznam výkonu iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
verejnosti, uplynú práva o 50 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr,
- ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
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verejnosti, uplynú práva o 95 rokov odo 
dňa prvého takéhoto vydania alebo prvého 
takéhoto uvedenia na verejnosti, podľa 
toho, ktorá z týchto skutočností nastane 
skôr.“

Odôvodnenie

Toto rozšírenie by sa malo vzťahovať len na výkonných umelcov, a to len dovtedy, kým 
nezomrú. Tento návrh je inšpirovaný gréckym zákonom, ktorý nebol harmonizovaný. Komisia 
naznačila, že odmieta začať vykonávacie konanie proti Grécku, pretože považuje súčasné 
grécke ustanovenie za lepšie, než je súčasný harmonizovaný zákon. Nie je dôvod predĺžiť 
obdobie pre výrobcov zvukových záznamom, pevne stanovené obdobie 50 rokov je viac než 
dostatočné na to, aby sa získali späť všetky investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 2006/116/ES
Článok 3 – odsek 2  vety 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) V druhej a tretej vete článku 3 ods. 2 sa 
číslica „50“ nahrádza číslicou „95“

vypúšťa sa

Odôvodnenie

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 1



AD\758814SK.doc 11/19 PE415.141v03-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa jasne neuvedie inak, zmluva 
uzavretá pred [uveďte dátum, do ktorého 
členské štáty majú transponovať meniacu 
a doplňujúcu smernicu, ako sa uvádza 
v článku 2], v súlade s ktorou výkonný 
umelec previedol alebo postúpil svoje 
práva na zaznamenanie svojho výkonu na 
výrobcu zvukových záznamov (ďalej len 
„zmluva o prevode alebo postúpení“), sa 
považuje za účinnú aj po tom momente, 
v ktorom by na základe článku 3 ods. 1 a 2
v znení, aké mali pred zmenou 
a doplnením prostredníctvom smernice [// 
uveďte číslo tejto meniacej a doplňujúcej 
smernice] výkonný umelec už nebol 
chránený v súvislosti so zaznamenaním 
výkonu a výrobca záznamov by už nebol 
chránený v súvislosti so zvukovým 
záznamom.

1. Zmluva uzavretá pred [uveďte dátum, do 
ktorého členské štáty majú transponovať 
meniacu a doplňujúcu smernicu, ako sa 
uvádza v článku 2], v súlade s ktorou 
výkonný umelec previedol alebo postúpil 
svoje práva na zaznamenanie svojho 
výkonu na výrobcu zvukových záznamov 
(ďalej len „zmluva o prevode alebo 
postúpení“), sa považuje za neúčinnú aj po 
tom momente, v ktorom by na základe 
článku 3 ods. 1 v znení, aké mali pred 
zmenou a doplnením prostredníctvom 
smernice [// uveďte číslo tejto meniacej 
a doplňujúcej smernice] výkonný umelec 
už nebol chránený v súvislosti so 
zaznamenaním výkonu.

Odôvodnenie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odseky 3 až 6 tohto článku sa 
uplatňujú na zmluvy o prevode alebo 

2. Ak výkonný umelec nepreviedol správu 
svojich práv na organizáciu kolektívnej 
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postúpení, ktorých účinnosť pretrváva aj 
po momente, v ktorom by na základe 
článku 3 ods. 1 a 2 v znení, aké mali pred 
zmenou a doplnením prostredníctvom 
smernice [// uveďte číslo tejto meniacej 
a doplňujúcej smernice]/ES výkonný 
umelec už nebol chránený v súvislosti so 
zaznamenaním výkonu a výrobca 
zvukových záznamov by už nebol 
chránený v súvislosti so zvukovým 
záznamom.

správy práv, pokiaľ ide o dodatočnú 
ochrannú lehotu udelenú v dôsledku tejto 
smernice, organizácia kolektívnej správy 
práv, ktorá spravuje práva rovnakej 
kategórie, sa považuje za organizáciu 
poverenú spravovaním jeho práv. 
Výkonný umelec si ponecháva svoje 
morálne práva.

Odôvodnenie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak výkonný umelec previedol svoje 
exkluzívne práva na opakovanú platbu, 
žiadne preddavky alebo zmluvne 
vymedzené zrážky sa nezrážajú 
z opakovaných platieb výkonnému 
umelcovi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade, že zmluva o prevode alebo 
postúpení dáva výkonnému umelcovi 
právo nárokovať si na neopakovanú 
odmenu, výkonný umelec má právo 
dostávať každoročne dodatočnú odmenu 
od výrobcu zvukových záznamov za každý 
celý rok, v ktorom by na základe článku 3 
ods. 1 a 2 v znení, aké mali pred zmenou 
a doplnením prostredníctvom smernice [// 
uveďte číslo tejto meniacej a doplňujúcej 
smernice]/ES, výkonný umelec už nebol 
chránený v súvislosti so zaznamenaním 
výkonu a výrobca zvukových záznamov by 
už nebol chránený v súvislosti so 
zvukovým záznamom.

3. Organizácia kolektívnej správy práv 
rozdeľuje príjmy získané za využívanie 
zvukových nahrávok spravodlivo 
a spôsobom zohľadňujúcim povahu 
a rozsah príspevku každého výkonného 
umelca, ktorého chránený výkon je 
zaznamenaný na zvukovom zázname.

Odôvodnenie

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 4 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť, že výrobca 
zvukových záznamov, ktorého celkový 
ročný príjem počas roka, ktorý 
predchádza roku, za ktorý sa uvedená 
odmena vypláca, neprekročí minimálnu 
hranicu 2 milióny eur, nebude povinný 
vyhradiť aspoň 20 percent týchto príjmov, 
ktoré získal počas roka, ktorý predchádza 
roku, za ktorý sa uvedená odmena 
vypláca, z reprodukcie, distribúcie a 
šírenia týchto zvukových záznamov, v 
súvislosti s ktorými na základe článku 3 
ods. 1 a 2 v znení, aké mali pred zmenou a 
doplnením prostredníctvom smernice [// 
uveďte číslo tejto meniacej a doplňujúcej 
smernice]/ES, by výkonný umelec a 
výrobca zvukových záznamov k 31. 
decembru uvedeného roka už neboli 
chránení.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhnutou výnimkou sa vytvárajú nespravodlivé podmienky pre výkonných umelcov a 
nezabezpečuje sa rovnováha medzi záujmami výkonných umelcov a záujmami malých 
producentov. Okrem toho väčšie nahrávacie spoločnosti sa môžu snažiť vyhnúť platbe 
dodatočnej odmeny tým, že podpíšu licenčné zmluvy s menšími výrobcami zvukových 
záznamov. (Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 12.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty môžu stanoviť, či a v 
akom rozsahu poveria organizácie 
kolektívnej správy práv správou práva na 
získavanie každoročnej dodatočnej odmeny 
uvedenej v odseku 3.

5. Členské štáty zabezpečujú, že právo na 
získavanie každoročnej dodatočnej odmeny 
uvedenej v odseku 3 spravuje organizácia 
kolektívnej správy práv.
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Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia administratívnych postupov by mali byť spravovaním každoročnej 
dodatočnej odmeny poverené organizácie kolektívnej správy práv. (Súvisí s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 13.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Vzhľadom na výkon užívateľských 
práv na služby na požiadanie 
poskytovaných vysielateľmi, ktorí 
vysielajú svoju rozhlasovú alebo televíznu 
produkciu, ktorej súčasťou je hudba zo 
zákonne uverejnených zvukových 
záznamov, členské štáty zabezpečujú, že 
práva výkonných umelcov a výrobcov 
zvukových záznamov na udelenie alebo 
odmietnutie povolenia na takéto použitie 
sa môžu presadzovať výlučne 
prostredníctvom organizácie kolektívnej 
správy práv, ktorá bola založená na výber 
a rozdeľovanie odmeny za vysielanie 
takýchto zvukových záznamov.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo autorské práva a primeranú odmenu za ne spravujú príslušné organizácie 
kolektívnej správy práv, chýba právny záväzok týkajúci sa súvisiacich práv výkonných 
umelcov.

Navrhované ustanovenie uľahčuje vysielateľom riešenie otázky príslušných práv, zabezpečuje 
držiteľom práv primeranú odmenu a umožňuje európskym občanom prístup k dokumentom 
z archívov vysielateľov, ktoré sú dôležité z kultúrneho, historického a politického hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V prípade, že po momente, v ktorom by 
na základe článku 3 ods. 1 a 2 v znení, aké 
mali pred zmenou a doplnením 
prostredníctvom smernice [// uveďte číslo 
tejto meniacej a doplňujúcej smernice] 
výkonný umelec už nebol chránený 
v súvislosti so zaznamenaním výkonu 
a výrobca zvukových záznamov by už 
nebol chránený v súvislosti so zvukovým 
záznamom, výrobca zvukových záznamov 
prestane ponúkať na predaj rozmnoženiny 
zvukového záznamu na predaj 
v dostatočnom množstve alebo ho 
sprístupňovať verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup 
k nim z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, výkonný umelec môže 
zmluvu o prevode alebo postúpení ukončiť. 
V prípade, že zvukový záznam obsahuje 
záznam výkonov viacerých výkonných 
umelcov, zmluvy o prevode alebo 
postúpení môžu ukončiť len spoločne. Ak 
sa zmluva o prevode alebo postúpení 
ukončí v súlade s vetami 1 alebo 2, práva 
výrobcu zvukových záznamov na zvukový 
záznam uplynú.

6. V prípade, že po momente, v ktorom by 
na základe článku 3 ods. 1 a 2 v znení, aké 
mali pred zmenou a doplnením 
prostredníctvom smernice [// uveďte číslo 
tejto meniacej a doplňujúcej smernice]/ES
výkonný umelec už nebol chránený 
v súvislosti so zaznamenaním výkonu 
a výrobca zvukových záznamov by už 
nebol chránený v súvislosti so zvukovým 
záznamom, výrobca zvukových záznamov 
prestane ponúkať na predaj rozmnoženiny 
zvukového záznamu na predaj 
v dostatočnom množstve alebo ho 
sprístupňovať verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup 
k nim z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, výkonný umelec môže 
zmluvu o prevode alebo postúpení ukončiť. 
V prípade, že zvukový záznam obsahuje 
záznam výkonov viacerých výkonných 
umelcov, zmluvy o prevode alebo 
postúpení môžu ukončiť spoločne alebo 
jednotlivo v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ak sa 
zmluva o prevode alebo postúpení ukončí 
v súlade s vetami 1 alebo 2, práva výrobcu 
zvukových záznamov na zvukový záznam 
zaniknú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2006/116/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade, že jeden rok po momente, v 
ktorom by na základe článku 3 ods. 1 a 2 v 
znení, aké mali pred zmenou a doplnením 
prostredníctvom smernice [// uveďte číslo 
tejto meniacej a doplňujúcej smernice]/ES 

V prípade, že päť rokov po momente, v 
ktorom by na základe článku 3 ods. 1 a 2 v 
znení, aké mali pred zmenou a doplnením 
prostredníctvom smernice [// uveďte  číslo 
tejto meniacej a doplňujúcej smernice]/ES 
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výkonný umelec už nebol chránený v 
súvislosti so zaznamenaním výkonu a 
výrobca zvukových záznamov by už nebol 
chránený v súvislosti so zvukovým 
záznamom, zvukový záznam sa 
nesprístupní verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup 
k nim z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, práva výrobcu 
zvukových záznamov na zvukový záznam 
a práva výkonných umelcov v súvislosti so 
zaznamenaním ich výkonu uplynú.

výkonný umelec už nebol chránený v 
súvislosti so zaznamenaním výkonu a 
výrobca zvukových záznamov by už nebol 
chránený v súvislosti so zvukovým 
záznamom, zvukový záznam sa 
nesprístupní verejnosti drôtovými alebo 
bezdrôtovými prostriedkami takým 
spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup 
k nim z miesta a v čase, ktorý si 
individuálne zvolia, práva výrobcu 
zvukových záznamov na zvukový záznam 
a práva výkonných umelcov v súvislosti so 
zaznamenaním ich výkonu zaniknú.

Odôvodnenie

Hoci je zavedenie doložky „použi alebo sa vzdaj“ vítané, mala by byť pružnejšia. Ak sa práva 
navrátia výkonnému umelcovi, ten by mal dostať spravodlivú príležitosť využiť svoj výkon 
predtým, než opäť o práva príde. Preto by sa malo výkonným umelcom poskytnúť rozumnejšie 
obdobie, a to 5 rokov na to, aby mohli svoje práva opäť použiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4a (nový)
Smernica 2006/116/ES
Článok 10aa (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) vkladá sa tento článok:
„článok 10aa
V prípade, že výkonný umelec previedol 
alebo postúpil svoje výhradné právo 
povoliť alebo zakázať sprístupnenie 
záznamu svojho výkonu verejnosti 
drôtovými alebo bezdrôtovými 
prostriedkami takým spôsobom, že 
jednotlivci môžu mať prístup k nemu 
z miesta a v čase, ktorý si individuálne 
zvolia, zachováva si právo získať od 
používateľa spravodlivú odmenu za to, že 
záznam takýmto spôsobom sprístupnil 
verejnosti.
Právo výkonného umelca na spravodlivú 
odmenu za sprístupnenie jeho výkonov 
verejnosti nemôže byť odňaté.
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Tieto príjmy zbiera a spravuje organizácia 
kolektívnej správy práv výkonného 
umelca.“

Odôvodnenie

Subjekty sprístupňujúce výkon verejnosti musia výkonným umelcom uznať platenú odmenu.
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