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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odporúčaní Komisie z 18. mája 2005 o kolektívnej cezhraničnej správe autorských 
práv a s nimi súvisiacich práv na oprávnené online hudobné služby (2005/737/ES) 
(2006/2008(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 18. mája 2005 o kolektívnej cezhraničnej správe 
autorských práv a s nimi súvisiacich práv na oprávnené online hudobné služby 
(2005/737/ES)1 (ďalej len „odporúčanie“),

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 95 a 
151,

– so zreteľom na články II-77 a II-82 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na článok III-181 Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu,

– so zreteľom na platné medzinárodné dohody, ktoré sa týkajú hudobných práv, a to na 
Rímsky dohovor z 26. októbra 1961 o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových 
záznamov a rozhlasových organizácií, Bernský dohovor o ochrane literárnych a 
umeleckých diel, Zmluvu WIPO o autorských právach z 20. decembra 1996, Zmluvu 
WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch z 20. decembra 1996 a Dohodu 
Svetovej obchodnej organizácie WTO o obchodných aspektoch práv duševného 
vlastníctva (TRIPS) z 15. apríla 1994,

– so zreteľom na právne predpisy ES (acquis communautaire) v oblasti autorských a 
súvisiacich práv, ktoré sa týkajú hudobných práv, a to smernice Rady 92/100/EHS z 19. 
novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich 
s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva2, smernicu Rady 93/83/EHS z 27. 
septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a 
príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii3, smernicu Rady 
93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a niektorých 
príbuzných práv4 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 
o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej 
spoločnosti5,

– so zreteľom na zelenú knihu Európskej komisie o autorských právach a s nimi súvisiacich 
právach v informačnej spoločnosti (KOM(1995) 382),

  
1 Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2005, s. 54.
2 Ú. v. ES L 346, 27.11.1992, s. 61.
3 Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15.
4 Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 9.
5 Ú. v. ES L 6, 10.01.2002, s. 70. 
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2003 o ochrane audiovizuálnych výkonných 
umelcov1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2004 o rámci spoločenstva pre spoločnosti 
kolektívnej správy v oblasti autorského práva a príbuzných práv2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. apríla 2004 o správe autorských práv a 
príbuzných práv v rámci vnútorného trhu (KOM(2004) 261),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre kultúru a 
vzdelávanie (A6-0000/2006),

A. keďže Komisia pred prijatím odporúčania nekonzultovala dostatočne so zúčastnenými 
stranami; keďže pri všetkých budúcich regulačných činnostiach v tejto oblasti je potrebné 
konzultovať so všetkými kategóriami držiteľov práv, aby sa zabezpečilo spravodlivé a 
vyvážené zastúpenie rôznych záujmov,

B. keďže vynechanie formálnej účasti Parlamentu zo strany Komisie je neprijateľné, najmä z 
hľadiska vyššie uvedeného uznesenia Parlamentu z 15. januára 2004, vychádzajúc z toho, 
že odporúčanie zreteľne prekračuje oblasť obyčajného výkladu alebo doplnenia platných 
pravidiel,

C. keďže zvolenie prístupu „mäkkej legislatívy“ bez predchádzajúcej konzultácie a bez 
formálnej účasti Parlamentu a Rady je neprípustné a znamená obídenie demokratického 
procesu, najmä preto, že táto iniciatíva už ovplyvnila rozhodnutia na trhu, ktoré môžu 
pôsobiť negatívne na hospodársku súťaž a kultúrnu rozdielnosť,

D. keďže je dôležité predísť možným hrozbám a vytvoriť primeranú rovnováhu medzi 
právami a záujmami rôznych zúčastnených subjektov,

E. keďže hudba nie je komodita a kolektívnymi správcami práv (CRM) sú hlavne neziskové 
organizácie, a keďže zavedenie systému založeného na neobmedzenej súťaži nemusí byť 
v záujme držiteľov práv či v záujme podpory kultúrnej rozdielnosti a tvorivosti,

F. keďže národní kolektívni správcovia práv (CRM) by mali aj naďalej zohrávať dôležitú 
úlohu v poskytovaní podpory pri propagácii nových a menšinových držiteľov práv, 
kultúrnej rozdielnosti, tvorivosti a miestnych repertoárov,

G. keďže širšia, no zároveň kontrolovaná hospodárska súťaž v oblasti kolektívnej správy 
autorských práv a príbuzných práv v hudobnom sektore môže priniesť úžitok všetkým 
zúčastneným stranám a podchytiť kultúrnu rozdielnosť, za predpokladu, že bude 
spravodlivá a transparentná a že sa bude týkať iba poskytovania príslušnej služby bez 
toho, aby mala vplyv na hodnotu práv,

  
1 Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 293.
2 Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 425.



PR\638464SK.doc 5/11 PE 380.834v01-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

H. keďže existujú obavy z možných negatívnych dôsledkov niektorých ustanovení 
odporúčania pre miestne repertoáre a kultúrnu rozdielnosť, pretože sa objavuje možné 
riziko uprednostňovania koncentrácie práv pri väčších kolektívnych správcoch práv 
(CRM), a keďže dôsledky iniciatívy zavedenia hospodárskej súťaže medzi správcami práv 
s cieľom prilákať najviac ziskových držiteľov práv by sa mali preskúmať a vyladiť podľa 
možných nepriaznivých následkov takéhoto prístupu pre menších držiteľov práv a 
kultúrnu rozdielnosť,

I. keďže možnosť držiteľov práv a spotrebiteľov vybrať si kolektívneho správcu práv 
(CRM) bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa nachádzajú, musí:

− byť doplnená primeranými opatreniami na zabezpečenie a propagáciu rozdielnosti 
kultúrneho výrazu, hlavne ponukou širokej škály rozmanitých repertoárov pre 
spotrebiteľov, medzi ktorými nesmú chýbať predovšetkým miestne a jedinečné 
repertoáre,

− zaručiť, že všetci držitelia práv, bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu, 
budú mať, podľa možnosti, úplne priamy a spravodlivý podiel z autorských 
honorárov,

− vylúčiť situáciu, v ktorej by mohli najviac ziskoví držitelia práv posilňovať svoje 
dominantné postavenie na úkor menej zarábajúcich držiteľov práv,

J. keďže súčasný systém recipročného vyberania licenčných poplatkov by sa mal zachovať 
tak, aby sa zaviedla hospodárska súťaž na základe služieb, ktoré môžu kolektívni 
správcovia práv (CRM) ponúknuť, a provízií, ktoré si účtujú, a aby spotrebitelia získavali 
oprávnenie na základe sadzieb platných v tej krajine, v ktorej sa príslušné autorské práva 
využívajú, a keďže by členské štáty mali zabezpečiť, aby komerční používatelia riadne 
nadobúdali potrebné právne povolenia a náležite vyplácali spravodlivé autorské honoráre 
všetkým kategóriám držiteľov práv,

K. keďže kolektívni správcovia práv (CRM) by mali mať slobodu poskytnúť komerčným 
používateľom so sídlom kdekoľvek v EÚ celoeurópske a multirepertoárové licencie na 
cezhraničné použitie a použitie online (vrátane mobilnej telefónie a iných digitálnych 
sietí), ak sú schopní primerane spravovať využívanie takýchto licenčných práv, a keďže 
by sa mali takéto multiteritoriálne licencie udeľovať na základe spravodlivých a 
individuálne dohodnutých podmienok bez diskriminácie používateľov alebo rôznych 
technologických platforiem tak, aby postupy kolektívnych správcov práv (CRM) pri 
poskytovaní licencií nemali za následok narušenie spravodlivej hospodárskej súťaže 
medzi rôznymi používateľmi práv a rôznymi prenosovými technológiami,

L. keďže na udržiavanie komplexných služieb (v rámci ktorých môžu komerční používatelia 
získať licenciu na svetový repertoár pre územie, o ktoré majú záujem) je potrebné 
zachovať súčasný systém recipročného vyberania licenčných poplatkov v kombinácii s 
vysokým stupňom ochrany držiteľov práv tak, aby sa predišlo tlaku smerom nadol na 
výnosy, pričom zároveň treba zabezpečiť aj to, aby nebolo možné udeľovanie neželaných 
exkluzívnych mandátov, ktoré sa správajú nepriateľsky voči spravodlivej hospodárskej 
súťaži,
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M. keďže existuje potreba zlepšiť kontrolu kolektívnych správcov práv (CRM) 
prostredníctvom sprísnenia pravidiel solidarity, transparentnosti, nediskriminácie a 
zodpovednosti v symbióze s primeranými kontrolnými mechanizmami v jednotlivých 
členských štátoch,

N. keďže by sa mali pre všetky zúčastnené strany zaviesť spravodlivé, objektívne a účinné 
mechanizmy riešenia sporov v členských štátoch,

O. keďže Komisia by mala vypracovať podrobné hodnotenie dopadu možných následkov a 
rizík poskytovania multiteritoriálnych a multirepertoárnych licencií pre služby online so 
zreteľom na kultúrne, hospodárske a sociálne dimenzie,

P. keďže existuje potreba vypracovať spoločné nástroje, porovnateľné parametre a 
koordináciu oblastí pôsobenia kolektívnych správcov práv (CRM) tak, aby sa zvýšila 
úroveň spolupráce medzi jednotlivými správcami a zohľadnil sa vývoj informačnej 
spoločnosti,

Q. keďže je vítané každé úsilie so zámerom posilniť hospodársku súťaž v rámci vnútorného 
trhu a propagovať distribúciu európskych hudobných diel na medzinárodnej úrovni, bez 
ohľadu na to, ktorý konkrétny kolektívny správca práv (CRM) spravuje príslušné autorské 
práva, a pripomínajúc, že k všetkým repertoárom, či už viac alebo menej známym, by sa 
malo pristupovať rovnako,

1. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr – po dôkladnej konzultácii so zúčastnenými stranami –
predložila návrh flexibilnej rámcovej smernice, ktorú prijme Parlament a Rada v procese 
spolurozhodovania, s cieľom upraviť právnymi predpismi kolektívnu správu autorských 
práv a príbuzných práv v hudobnom priemysle a pritom zohľadniť špecifickosť 
digitálneho veku a zabezpečiť kultúrnu rozdielnosť Európy, ochranu malých účastníkov a 
miestnych repertoárov; 

2. zdôrazňuje, že navrhovaná smernica nesmie v žiadnom prípade ohroziť 
konkurencieschopnosť príslušných tvorivých podnikov, efektivitu služieb poskytovaných 
kolektívnymi správcami práv (CRM) ani konkurencieschopnosť používateľských 
podnikov – najmä malých držiteľov práv a používateľov – a mala by:

− zabezpečiť držiteľom práv vysoký stupeň ochrany,

− byť založená na solidarite a primeranej spravodlivej rovnováhe medzi držiteľmi práv 
v rámci kolektívnych správcov práv (CRM),

− poskytnúť demokratické, transparentné a zodpovedné riadenie v rámci kolektívnych 
správcov práv (CRM), okrem iného zavedením minimálnych noriem pre organizačné 
štruktúry, transparentnosť, účtovné a zákonné nápravné opatrenia,

− propagovať tvorivosť a kultúrnu rôznorodosť,

− povoľovať iba spravodlivý a kontrolovaný konkurenčný boj, bez územných 
obmedzení, ale s potrebnými a vhodnými kvalitatívnymi kritériami kolektívnej správy 
autorských práv,
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− predísť tlaku nadol na výšku autorských honorárov a prílišnej centralizácii síl a 
repertoárov na trhu,

− zachovať kultúrne a sociálne poslanie kolektívnych správcov práv (CRM) a zároveň 
zabezpečiť, aby spravovali prostriedky držiteľov práv a poskytovali služby 
používateľom práv a držiteľom práv čo najefektívnejším spôsobom,

− poskytnúť používateľom vysoký stupeň právnej istoty a zachovať dostupnosť 
globálneho repertoáru prostredníctvom udeľovania licencií,

− podporiť schopnosť držiteľov práv vyvinúť novú generáciu modelov kolektívneho 
udeľovania hudobných licencií v celej EÚ pre využívanie online, ktorá bude lepšie 
prispôsobená prostrediu online,

− primerane splniť nové potreby prudko sa rozvíjajúceho trhu online bez ohrozenia 
spravodlivej hospodárskej súťaže a kultúrnej rozdielnosti,

− brať zreteľ na rôzne formy legitímnych hudobných služieb online a stanoviť špeciálne 
pravidlá na podporu ich vývoja;

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

Pred diskusiou o podstate veci chce spravodajkyňa zdôrazniť, že úplne súhlasí s návrhmi 
obsiahnutými v stanovisku Výboru pre kultúru a niektoré z nich zahrnula do návrhu správy. 

Úvod

Približne 5 – 7 % HDP EÚ predstavujú príjmy z tovarov a služieb, ktoré sú chránené 
autorským právom a príbuznými právami. Tým sa zdôrazňuje obrovský význam správneho 
riadenia týchto práv v súvislosti s ich uplatnením, a to najmä v súčasnom digitálnom veku.

18.októbra 2005 prijala Európska komisia odporúčanie o kolektívnej cezhraničnej správe 
autorských práv a s nimi súvisiacich práv na oprávnené online hudobné služby na základe 
článku 211 ES. Komisár McCreevy ohodnotil toto odporúčanie ako „mäkké legislatívne 
opatrenie“, ktoré má dať trhu šancu pohnúť sa správnym smerom“1.

Toto odporúčanie má ďalekosiahle dôsledky pre trh s autorskými právami a hlavní účastníci 
trhu sa ním začali riadiť. Zreteľne prekročilo oblasť obyčajného výkladu alebo doplnenia 
platných predpisov a jeho dopad má všetky vlastnosti plne regulačnej iniciatívy.

Základným cieľom odporúčania je prispôsobenie kolektívnej správy autorských práv pre 
hudobné služby online vývoju nových technológií, ktoré vedú k vzniku novej generácie 
cezhraničných komerčných používateľov autorských práv (t. j. poskytovateľov hudby online).

Treba však zdôrazniť, že rovnaké zásady, ktoré platia pri správe autorských práv pre hudobné 
služby online, môžu, a postupne s veľkou pravdepodobnosťou aj začnú, platiť aj v prostredí 
offline, napríklad pri rozhlasovom vysielaní. Ak sa teda v súvislosti s prostredím online 
objavujú určité precedensy, sú zároveň skúšobným kameňom budúceho vývoja širšieho trhu s 
autorskými právami. Je to ďalší fakt, ktorým sa vyzdvihuje dôležitosť iniciatív v tejto oblasti.

Ak má byť situácia vykreslená vyváženým spôsobom, treba poznamenať, že existujú obavy 
zo strany menších kolektívnych správcov práv (CRM) a držiteľov práv, že najväčší 
vydavatelia v skutočnosti toto odporúčanie pochopili ako jasný signál na stiahnutie 
takzvaného „medzinárodného“ repertoáru, ktorý majú v rukách, zo siete národných 
spoločností kolektívnej správy práv (CRM) a na jeho odovzdanie do rúk jednému alebo 
malému počtu obrovských CRM s exkluzívnym mandátom na reprezentovanie týchto práv v 
celej EÚ.

Na rozdiel od vyhláseného cieľa odporúčania podporiť spravodlivú hospodársku súťaž je 
takáto činnosť potenciálne zameraná proti hospodárskej súťaži, pretože môže veľmi 
jednoducho v skutočnosti viesť k oligopolu, keď bude celá trhová sila koncentrovaná v rukách 
malého počtu najväčších držiteľov práv a podobného množstva veľkých kolektívnych 

  
1 SPEECH/05/588.
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správcov práv (CRM). Táto situácia predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie a živosť kultúrnej 
rozdielnosti v Európe, pretože odstránenie medzinárodného repertoára zo siete národných 
kolektívnych správcov práv môže veľmi jednoducho spôsobiť to, že mnoho národných 
kolektívnych správcov práv bude musieť ukončiť svoju činnosť, čo by znamenalo veľkú ujmu 
pre miestne a menšinové repertoáre.

Tým, že Komisia prijala odporúčanie, pripravila Európsky parlament a členské štáty o 
možnosť značne prispieť do procesu zmeny, ktorá bude mať veľké dôsledky pre budúcu 
hospodársku súťaž v tejto oblasti, ako aj pre kultúrnu rozdielnosť Európy. Táto otázka je pre 
Európsky parlament príliš dôležitá na to, aby do nej Európsky parlament formálne nezasiahol.

Parlament musí byť schopný plniť svoju úlohu v demokratickom procese. Preto musí byť 
Komisia vyzvaná, aby čo najskôr predložila návrh vhodného právne záväzného nástroja v 
tejto oblasti, ktoré prijme Parlament a Rada v procese spolurozhodovania.

Fungovanie trhu

Ochranné zväzy sú združenia autorov a iných držiteľov práv, napríklad vydavateľov. Ich 
úlohou je vyberať a distribuovať autorský honorár pre držiteľov práv na kolektívnom 
princípe. V skutočnosti vlastne využívajú kolektívni správcovia práv (CRM) (prirodzené) 
monopolné postavenie na trhu na národnej úrovni. Držitelia práv sú zastupovaní na 
príslušnom území priamo kolektívnymi správcami práv (CRM) a v tretích krajinách na 
základe recipročných dohovorov uzatváraných bilaterálne s vybranými kolektívnymi 
správcami (CRM) a všetkými ostatnými správcami v Európe, ale aj na celom svete.

Desiatky rokov fungoval európsky a medzinárodný trh s hudobnými autorskými právami na 
základe siete takýchto bilaterálnych dohôd. Tento systém recipročných dohôd predstavuje 
komplexný obchod pre používateľov autorských práv (napr. jeden správca (CRM) môže 
udeliť licenciu používateľom na celosvetový repertoár na využívanie na národnom území, kde 
pôsobí aj správca CRM), zabezpečuje správne monitorovanie globálneho trhu tak, aby boli 
držitelia práv primerane finančne odmenení a poskytuje účinný mechanizmus na uplatnenie 
práv všetkým národným aj medzinárodným zúčastneným držiteľom práv.

Tento systém zabezpečuje, že nielen veľkí držitelia práv, ale aj malí a miestni autori sú dobre 
zastúpení na trhu a dostávajú spravodlivý podiel vybraných autorských honorárov.

Obrat na trhu a zavedenie hospodárskej súťaže

Ako súčasť ďalšieho vývoja európskeho hudobného trhu je potrebné zavedenie kontrolovanej 
hospodárskej súťaže, aby sa odrazili zmeny na jednotnom európskom trhu, vo vývoji 
technológií, v objavení nových podnikateľských modelov a následné zmeny v prioritách a 
správaní spotrebiteľa.

Odporúčanie počíta s tým, že držitelia práv by mali mať väčšiu slobodu pri výbere správcu 
(CRM), ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám. Inými slovami, súťaž medzi správcami 
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(CRM) by mala byť založená na individuálnom súťažení správcov práv CRM o to, kto priláka 
viacerých držiteľov práv. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to prospešné pre držiteľov práv.

V skutočnosti však jednotliví autori už môžu zveriť svoje práva správcovi (CRM), ktorého si 
sami vybrali. Naozaj existuje niekoľko príkladov úspešnejších autorov, ktorí uplatňujú toto 
právo a vybrali si napríklad spoluprácu so správcom (CRM) mimo svojej domácej krajiny. 
Platí však, že je to v praxi ťažko realizovateľné pre malých držiteľov práv.

Ďalej spravodajkyňa berie do úvahy obavy menších správcov (CRM) a držiteľov práv z toho, 
že si väčší vydavatelia odporúčanie vysvetlili ako príležitosť na odobratie práv, ktoré 
kontrolujú, národným správcom (CRM) a na ich odovzdanie do rúk menšieho počtu väčších 
správcov (CRM). Tí potom môžu obísť sieť recipročných dohôd a udeliť licencie v rámci a 
pre celý európsky trh, čím sa značne znižuje obrat národných správcov práv (CRM).

Strata národných správcov práv (CRM) na obrate, ktorý je spojený s autorskými honorármi 
vybratými vzhľadom na medzinárodný repertoár by postupne sťažovala národným správcom 
(CRM) efektívne fungovanie, pretože náklady na ich činnosť by pripadli na menší počet 
miestnych držiteľov práv. Ak bude národný správca (CRM) nútený ukončiť svoju činnosť, nie 
je pravdepodobné, že by malý držiteľ práv získal porovnateľnú úroveň podpory služieb od 
alternatívneho správcu (CRM) v inej krajine, kde sa napríklad používa iný jazyk.

Tento prístup k správe práv jednoznačne uprednostňuje veľkých a úspešných komerčných 
držiteľov práv na úkor autorov miestneho alebo menšinového repertoáru. V skutočnosti by 
takýto druh hospodárskej súťaže ochromil pozície väčšiny držiteľov práv, čo však určite nie je 
zámerom Komisie. 

Keďže však internetová prevádzka neuznáva hranice krajín, poskytovatelia hudby online 
musia byť schopní získať celoeurópske licencie, ktoré platia aspoň na dvoch alebo viacerých 
národných územiach na európskom kontinente. A musia mať aj na výber, kde si tieto licencie 
nechajú vystaviť na základe toho, kde im ponúkajú najlepšie služby. Tento scenár vychádza z 
toho, že správcovia (CRM) súťažia o používateľov.

Avšak nebezpečenstvo spojené s takýmto systémom spočíva v tom, že národní správcovia 
(CRM) by mohli súťažiť o nové obchody tým, že budú tlačiť na úroveň autorských honorárov 
vyplácaných držiteľom práv. Je možné, dokonca pravdepodobné, že by to malo za následok 
špirálové zníženie výnosov autorov. Takáto situácia preto nie je v záujme držiteľov práv a 
nepochybne by mala nepriaznivý dopad na kultúrnu rozdielnosť v Európe, pretože príjmy 
menších držiteľov práv by boli také nízke, že by nemohli ďalej fungovať.

Kultúrna rozdielnosť verzus hospodárska súťaž

Zavedenie hospodárskej súťaže štýlom „veľkého tresku“ v oblasti kolektívnej správy 
autorských práv nie je najlepším riešením, pretože hrozí riziko nenávratnej škody, ktorú by 
sme mohli spôsobiť v oblasti kultúrnej rozdielnosti Európy. Skôr by sa mala hospodárska 
súťaž v tomto sektore zavádzať takým spôsobom, ktorý zaručí spravodlivé východisko –
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aspoň zo začiatku – tak, aby všetci správcovia (CRM) mali príležitosť súťažiť v rovnakých 
podmienkach.

Riešením je nájsť alternatívny kompromis k tomu, čo je charakteristickým európskym 
problémom. Spravodlivá a kontrolovaná hospodárska súťaž musí byť zavedená takým 
spôsobom, aby sa predišlo tlaku nadol na príjem autorov, a zároveň aby používatelia hudby 
mohli získať celoeurópske licencie, ktoré sú v súlade s novými obchodnými modelmi, ktoré 
predstavujú budúcnosť. 

Na tento účel je najlepším zavedenie systému, v ktorom budú výnosy autorov podmienené 
sadzbami krajiny, v ktorej zákazník nakupuje (preberá z Internetu) príslušné hudobné dielo. 
Využitie sadzby „krajiny určenia“ vedie k hospodárskej súťaži založenej na efektivite služieb, 
ktoré správcovia (CRM) ponúkajú (najmä znížením správnych nákladov) namiesto súťaže, 
ktorá by bola založená na znižovaní autorských honorárov vyplácaných držiteľom práv.

Okrem toho je dôležité, aby sa veľkým držiteľom práv nepodarilo dosiahnuť exkluzívne 
dohody s jedným alebo s malým počtom správcov (CRM), čím by sa odstránil medzinárodný 
repertoár z celkového systému.

Výbor pre kultúru a vzdelávanie v správe z 20. júla 2006 vyjadril obavy z možných 
nepriaznivých dôsledkov odporúčania na kultúrnu rozdielnosť v Európe z dôvodu, že by to 
mohlo ovplyvniť fungovanie recipročného systému, čo by mohlo viesť ku koncentrácii práv 
pri väčších správcoch (CRM). Tým by sa potom ochromilo fungovanie menších správcov 
(CRM), a tak by boli ohrozené pozície malých a miestnych autorov po celej Európe. Preto je 
nesmierne dôležité, aby sa zachovala sieť bilaterálnych dohôd tak, aby nebolo možné 
stiahnutie repertoáru z tejto siete. Preto by sa nemalo povoliť ani uzatváranie exkluzívnych 
mandátov medzi držiteľmi práv a správcami práv (CRM).

Ďalší postup

Ak chceme, aby sa európsky trh s autorským právom zdravo rozvíjal, je nevyhnutné, aby 
príslušné orgány prijali adekvátne opatrenia. Preto by mala Komisia čo najskôr vykonať 
hodnotenie dosahu multiteritoriálneho a multirepertoárového poskytovania licencií na 
hudobné služby online a jeho vplyvu na kultúrnu rozdielnosť a hospodársku a sociálnu 
situáciu držiteľov práv.

Ďalej by mala Komisia vykonať kritickú analýzu horizontálnej koncentrácie v určitých 
sektoroch správy práv a účinkov, aké môže mať takáto koncentrácia na používateľov práv a 
držiteľov práv. Ak to bude potrebné, prijmú sa vhodné opatrenia na zabezpečenie zdravého
vývoja európskeho trhu s hudobnými službami online bez nepriaznivých vplyvov na kultúrnu 
rozdielnosť v Európe.

Právny rámec

Tento návrh správy pre uznesenie Európskeho parlamentu bol vypracovaný so zreteľom na 
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platný právny rámec EU a príslušné legislatívne iniciatívy, acquis communautaire v oblasti 
autorského práva a príbuzných práv, ktoré sa týkajú hudobných práv, ako aj medzinárodné 
dohody. Úplný zoznam sa nachádza v úvode návrhu uznesenia.

Ďalej bola zohľadnená štúdia Kolektívna správa práv v Európe – hľadanie účinnosti 
vypracovaná pre Výbor pre právne veci a prezentovaná výboru 11. septembra 2006.


