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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a 
niektorých súvisiacich práv
(KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0464),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 47 ods. 2, články 55 a 95 Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0281/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok -1 – bod -1 (nový)
Smernica 2006/116/ES
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(14a) 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 
previedli uvedené výhradné práva na 
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výrobcov zvukových záznamov za autorský 
honorár alebo odmenu. S cieľom 
zabezpečiť, aby výkonní umelci mohli 
plne využiť predĺženie lehoty ochrany, by 
členské štáty mali zabezpečiť, aby boli 
výkonným umelcom na základe zmlúv 
medzi výrobcami zvukových záznamov a 
výkonnými umelcami vyplácané počas 
predĺženej lehoty autorské honoráre a 
odmeny nezaťažené preddavkami alebo 
zmluvne stanovenými zrážkami. 

Or. en

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

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

„Avšak: „Avšak: 

- 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 iný ako zvukový 
záznam počas tohto obdobia oprávnene 
vydaný alebo oprávnene uvedený na 
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,

- ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 

- ak je záznam výkonu na zvukovom 
zázname počas tohto obdobia oprávnene 
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vydaný alebo oprávnene uvedený na 
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.“

vydaný alebo oprávnene uvedený na 
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.“

Or. en

Odôvodnenie

Diskriminácia medzi hudobnými a audiovizuálnymi umelcami je absolútne neakceptovateľná, 
keďže smernica 93/98/EHS, ktorej kodifikované znenie predstavuje smernica 2006/116/ES, 
nerobí žiadne rozdiely medzi výkonnými umelcami, takže vytvorenie rôznych režimov pre 
rovnakú kategóriu výkonných umelcov by bolo diskrimináciou podľa európskeho práva a 
proti národným zaobchádzaním. Navyše, na takúto diskrimináciu neexistuje žiadny dôvod.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca podporuje návrh Komisie, ktorý sa zameriava na zlepšenie sociálneho postavenia 
výkonných umelcov, a najmä štúdiových hudobníkov, so zreteľom na to, že výkonní umelci v 
čoraz väčšej miere prežívajú súčasné 50-ročné obdobie ochrany svojich výkonov.

Hlavný návrh smernice zahŕňa predĺženie lehoty ochrany pre výkonných umelcov a výrobcov 
zvukových záznamov z 50 na 95 rokov, ale obsahuje tiež niekoľko sprievodných opatrení, 
ako je napríklad založenie fondu pre štúdiových hudobníkov a zavedenie doložiek „použi, 
alebo sa vzdaj“ do zmlúv medzi výkonnými umelcami a výrobcami hudobných záznamov. 
Z právneho hľadiska návrhy obsahujú zmeny a doplnenia smernice 2006/116/ES 
z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv. Táto 
smernica kodifikovala a nahradila bez podstatných zmien predchádzajúcu smernicu 
93/98/EHS o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (často nazývanú 
„smernica o lehote ochrany“). 

Zámerom týchto návrhov je, aby z nich mali prospech tak výkonní umelci, ako aj výrobcovia 
zvukových záznamov.
Z predĺženej lehoty by mali prospech výkonní umelci, ktorí by naďalej zarábali aj počas 
dodatočného obdobia. 95-ročné obdobie by preklenulo rozdiel v príjmoch, ktorému musia 
výkonní umelci čeliť, keď dosiahnu vek 70 rokov, t. j. práve vtedy, keď by ich rané nahrávky 
uskutočnené v ich dvadsiatych rokoch stratili ochranu. Takto by mali aj naďalej nárok na 
odmenu za vysielanie, za verejné predvedenie ich výkonov, ako napríklad v baroch a na 
diskotékach, ako aj nárok na náhradu za súkromnú reprodukciu týchto výkonov.
Predĺženie lehoty by bolo prospešné aj pre výrobcov zvukových záznamov. Vytvorilo by 
dodatočný príjem z predaja záznamov v obchodoch a na internete.
Návrhy tiež predkladajú jednotný spôsob výpočtu lehoty ochrany pre hudobné kompozície, 
ktoré obsahujú príspevky viacerých autorov, keďže hudba je vo väčšine prípadov dielom 
viacerých spoluautorov. V rámci EÚ by lehota ochrany hudobnej kompozície uplynula 70 
rokov po smrti posledného žijúceho autora, bez ohľadu na to, či by to bol autor textu alebo 
skladateľ hudby. 

Komisia navrhuje uplatňovať jednotnú metódu výpočtu lehoty ochrany hudobnej kompozície 
s textom, pričom v prípade hudobnej kompozície vydanej s textom bude lehota ochrany 
počítaná od smrti poslednej žijúcej osoby, či už pôjde o autora textu alebo skladateľa hudby.

Súčasné rozdiely v lehote ochrany, najmä medzi Európou a USA, sú príčinou neistoty a 
pirátstva, zvlášť v digitálnej oblasti, ktorá nepozná hranice a v ktorej môžu byť diela v 
rôznych krajinách používané v rovnakom čase. Je nepopierateľnou skutočnosťou, že rôzne 
lehoty ochrany mohli prispieť k rozvoju pirátstva: výkony, ktoré už nie sú pod ochranou v 
jednej krajine, sa môžu odtiaľ šíriť online do ďalších krajín, v ktorých ešte ochrane 
podliehajú. Nakoniec, Európa je schopná chrániť svojich umelcov, ktorí sú jedným z 
najdôležitejších vyjadrení jej kultúrnej rozmanitosti.

Vyrovnanie lehoty ochrany so Spojenými štátmi americkými by poskytlo európskemu 
hospodárstvu vynikajúcu príležitosť pokročiť v realizácii Lisabonskej stratégie EÚ pre rast a 
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zamestnanosť, ktorá podpore kreatívnych odvetví pripisuje osobitný význam. V čase, keď sa 
kreatívne odvetvia založené na duševnom vlastníctve čoraz viac podieľajú na tvorbe HDP v 
rámci EÚ, predstavuje súčasný rozdiel medzi lehotou ochrany v EÚ a USA jasnú 
konkurenčnú nevýhodu pre európske nahrávacie spoločnosti a výkonných umelcov. 
Ak má byť európske nahrávacie odvetvie skutočne konkurencieschopné na svetovom trhu, 
EÚ musí tento rozdiel prekonať vyrovnaním lehoty ochrany na 95 rokov, s cieľom poskytnúť 
rovnaké podmienky, aké má hlavný obchodný partner Európy. Kratšia lehota by to 
nedosiahla.

Navyše, súčasný nárast v priemernej dĺžke života obyvateľstva za posledné roky znamená, že 
predĺženie lehoty ochrany práv výkonných umelcov má pre príslušných umelcov ešte 
zásadnejší význam. Nanešťastie, mnoho výkonných umelcov zažíva popularitu a úspech 
najmä v čase mladosti, a preto je nesmierne dôležité, aby primeranú ekonomickú odmenu 
dostali aj v starobe, a to vždy, keď je ich práca zverejnená. 
Predĺžená lehota by prispela aj ku kultúrnej rozmanitosti: pri nezmenenej lehote by staré 
výkony, postupne strácajúce ochranu, boli nevyhnutne uprednostňované pred novými, a to na 
škodu súčasnej tvorby. Táto tvorba by navyše hľadala možnosť, ako uspokojiť tie trhy, ktoré 
poskytujú dlhšiu ochranu, a ignorovala by potrebu miestneho rozmanitého obsahu. 
Nakoniec treba tiež chápať, že absencia náležitého postavenia výkonných umelcov v Európe 
má za následok, že pre výkonných umelcov je mimoriadne ťažké vyžiť z tvorby, a to bez 
ohľadu na veľkosť ich príspevku k ekonomike kultúry EÚ. Veľká väčšina výkonných 
umelcov má len veľmi obmedzený prístup k sociálnemu zabezpečeniu, dávkam v 
nezamestnanosti alebo k ochrane zdravia a bezpečnosti a zvyčajne čelí rozšíreným 
nespravodlivým zmluvným praktikám. V tomto kontexte predstavuje príjem z práv na 
duševné vlastníctvo pre výkonných umelcov životne dôležitý zdroj príjmu. 
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