12. februára 2007
José Manuel Barroso
President of the European Commission
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Vážený pán prezident Barroso,

Píšeme vám, aby sme vyjadrili znepokojenie a hlbokú nespokojnosť s Vaším rozhodnutím
odročiť bez bližšieho určenia termínu reformu systému poplatkov za autorské práva
plánovanú Európskou Komisiou.
Ako sme už pri mnohých príležitostiach dali najavo – či už pri osobných stretnutiach alebo
prostredníctvom zástupcov v Bruseli – je nevyhnutné, aby Komisia zaistila transparentnosť
a efektívnosť v pravidlách pre výber a redistribúciu licenčných poplatkov v rámci EU.
Technologický priemysel v Európe je penalizovaný nadmernými a narastajúcimi
požiadavkami na úhradu neoprávnených licenčných poplatkov za nepredvídateľné
podnikateľské prostredie tvoriace jediný celistvý trh.
Naše spoločnosti a zástupcovia úzko spolupracovali s Komisiou od prijatia Autorského
zákona v roku 2001. Intenzívne sme spolupracovali s Vaším kolegom Charliem McCreevym
zastávajúcim pozíciu komisára pre vnútorný trh a služby , ktorý v októbri 2005 došiel k záveru, že
potrebnú reformu je potrebné uskutočniť čo v najkratšom čase.
Niekoľkokrát ste Vy a vaši kolegovia potvrdili, že Komisia skutočne potrebuje zákon, ktorý
by riešil právne neistoty, ktorým čelí technologický priemysel, o čom svedčia i nasledujúce
výroky:
Predseda Vášho kabinetu: “Reforma systémov výberu a distribúcie poplatkov z autorských
práv, ktoré sa vzťahujú na médiá a zariadenia v niektorých členských štátoch sú súčasťou
pracovného programu Komisie pre rok 2006... Som si istý, že Komisia bude schopná
odprezentovať reformu, ktorá by splnila očakávania všetkých účastníkov.”[1]
Komisár Ján Figeľ: “…Komisia by mala vydať návrh pre stanovenie pravidiel do konca roka
2006.... toto by malo viesť k prijatiu - teoreticky v decembri 2006 – odporúčania Komisie,
ktoré by stanovilo základné pravidlá v oblasti poplatkov za súkromné autorské práva, čoho
výsledkom má byť vyššia transparentnosť a zvýšenie úrovne právnej istoty …”[2]
V septembri 2006 bol ohlásený 10 bodový program Komisie, ktorý by mal pomôcť rozvoju
inovácií, ktoré sú hlavným aktívom ekonomiky EU. Reforma poplatkov za autorské práva
bola výslovne označená ako prvý dôležitý kľúčový faktor pre zvýšenie
konkurencieschopnosti EU. [3]
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List João Vale de Almeida adresovaný Markovi MacGannovi, generálnemu riaditeľovi EICTA a hovorcovi CLRA z 30.
novembra, 2006
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List Jána Figeľa Markovi MacGannovi z 18. júla 2006
[3]
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14. novembra 2006 ste informovali Európsky parlament o zámere Komisie dokončiť túto aktivitu do konca roka
2006: “Stále máme pred sebou veľa práce do konca tohto roka….a máme prijať dôležité návrhy v oblastiach
ako……poplatky za autorské práva”.
Opakujúce sa stanoviská naznačujúce akceptáciu záujmov a obáv priemyslu a potvrdzujúce Váš záujem konať,
sa nezlučujú s výsledkom: odporúčaním, aby sa reforma poplatkov za autorské práva odložila, aj keď uvedené
problémy pretrvávajú.
Boli sme skutočne v rozpakoch, keď sme si prečítali radu Vášho hovorcu pre médiá, aby brali naše obavy ako
“…štipku prehnané”1; Ostáva nám len dúfať, že to nereprezentuje Váš pohľad na vec, prípadne pohľad komisie.
Dôkazný materiál prezentovaný Komisii a extenzívne konzultácie akcionárov poukazujú na nevyhnutnosť, aby
Komisia v tejto veci konala. Chceme Vás preto formálne požiadať o stretnutie2, aby sme sa dozvedeli, aké sú v
skutočnosti Vaše zámery a ako vnímate príčiny, pre ktoré Komisia prestala konať.
Plne rešpektujeme a podporujeme prácu Vašej Komisie. V mnohých oblastiach EU politiky sme preukázali náš
záväzok týkajúci sa agendy zamestnanosti a rastu. Avšak dôvera priemyslu je otrasená náhlym stiahnutím
navrhovanej reformy. Predpokladáme, že Vy osobne sa zasadíte za pokračovanie reformy. Ako vždy, spolu s
našimi kolegami v rámci CLRA sa cítime zaviazaní spolupracovať s Vami, aby sme našli vyvážené a rozumné
východisko pre všetkých akcionárov.
S úctou,

Gerard Kleisterlee
Prezident a CEO, Royal Philips Electronics

Mark Hurd
Predseda, CEO a prezident, Hewlett-Packard

Ryoji Chubachi
Prezident a Electronics CEO, Sony Corporation

Olli-Pekka Kallasvuo
Prezident and CEO, Nokia

Michael Dell
Predseda a CEO, Dell Inc.

Craig Barrett
Predseda predstavenstva, Intel Corporation

Fumio Ohtsubo
Prezident, Matsushita Electronic Industrial Company,
Ltd.

Miles Flint
Prezident, Sony Ericsson Mobile Communications

Frank Russomanno
CEO, Imation

Rudy Provoost
CEO, Philips Consumer Electronics a predseda EICTA

Aliancia pre reformu poplatkov za autorské práva je zložená z nasledujúcich združení: European Information
and Communications Technology and Consumer Electronics IndustryAssociation (EICTA), Business Software
Alliance (BSA), European Digital Media Association (EDiMA), European-American Business Council
(EABC), European Semiconductor Industry Association (ESIA), and Recording-media Industry Association of
Europe (RIAE).
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Johannes Laitenberger, hovorca Európskej komisie, brífing EK 14. decembra 2006 (Reuters)
Mark MacGann, generálny riaditeľ EICTA a hovorca Aliancie pre reformu poplatkov za autorské práva (Copyright Levies
Reform Alliance CLRA – kontaktné stredisko pre EK pre túto iniciatívu).
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Kópia:
Günter Verheugen, Vice President, Commissioner for Enterprise and Industry
Charlie McCreevy, Commissioner for Internal Market and Services
Viviane Reding, Commissioner for Information Society and Media
Jacques Barrot, Vice President, Commissioner for Transport
Margot Wallström, Vice President, Commissioner for Institutional Relations and Communications Strategy
Ján Figel’, Commissioner for Education, Training, Culture and Multilingualism
Meglena Kuneva, Commissioner for Consumer Protection
Joaquin Almunia, Commissioner for Economic and Monetary Affairs
Janez Potočnik, Commissioner for Science and Research
Neelie Kroes, Commissioner for Competition
Rt Hon. Peter Mandelson, Commissioner for Trade
Catherine Day, Secretary General, European Commission
Mark MacGann, Director General, EICTA
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