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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá návrh Komise na prodloužení doby ochrany souvisejících práv a na zavedení 
dalších přechodných ochranných opatření. Komise ve svém návrhu uznává význam tvůrčího 
a uměleckého přínosu výkonných umělců, který by se měl odpovídajícím způsobem odrážet 
v době trvání ochrany.

Navrhovatelka nicméně zastává názor, že v zájmu lepšího dosažení těchto cílů by mohl být návrh 
dále upraven tak, aby zohledňoval hospodářskou a společenskou realitu a nejnovější 
technologický vývoj, a předkládá proto soubor pozměňovacích návrhů, jež se zejména týkají: 

i) rozšíření působnosti směrnice i na audiovizuální umělce, 
ii) vypuštění osvobození malých výrobců zvukových záznamů od povinnosti přispívat do 

fondu pro hostující hudebníky, 
iii) zjednodušení správy tohoto fondu,
iv) větší flexibility doložky „use it or lose it“,
v) dalšího vyhodnocení zpřístupňování výkonů on-line.

i) Rozšíření rozsahu působnosti směrnice i na audiovizuální umělce

V úpravě směrnice by měl být uznán a zohledněn tvůrčí přínos všech výkonných umělců. 
V zájmu dosažení tohoto cíle by měl být rozsah působnosti navrhované směrnice rozšířen tak, 
aby z prodloužené doby ochrany mohli mít prospěch také audiovizuální umělci, a proto je 
navrženo, aby bylo vypuštěno rozlišení mezi pořízením zvukového záznamu a pořízením 
jiného záznamu výkonu. Měla by rovněž platit stejná počáteční data, od nichž se počítá trvání 
ochrany práv výkonných umělců a práv výrobců (jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2). (Související 
pozměňovací návrhy: pozměňovací návrh 1 návrhu stanoviska k bodu odůvodnění 5, 
pozměňovací návrh 2 návrhu stanoviska k bodu odůvodnění 7 a pozměňovací návrh 10 
návrhu stanoviska k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES.)

ii) Vypuštění osvobození malých výrobců zvukových záznamů od povinnosti přispívat do 
fondu pro hostující hudebníky

Komise navrhuje, aby byli malí výrobci zvukových záznamů osvobozeni od povinnosti 
vyčleňovat nejméně 20 % příjmů na příspěvek do fondu pro hostující hudebníky. Tato 
výjimka by vytvářela nerovné podmínky pro výkonné umělce a nezajišťovala by náležitou 
rovnováhu mezi zájmy výkonných umělců a zájmy malých výrobců. Navíc by se větší 
výrobci zvukových záznamů mohli snažit těmto dodatečným platbám vyhnout tím, že by 
podepisovali licenční smlouvy s menšími výrobci zvukových záznamů. Navrhovatelka proto 
doporučuje, aby byla tato výjimka vypuštěna. (Související pozměňovací návrhy: pozměňovací 
návrh 4 návrhu stanoviska k bodu odůvodnění 12 a pozměňovací návrh 12 návrhu stanoviska 
k čl. 10a (novému) odst. 4 druhému pododstavci směrnice 2006/116/ES.)

iii) Zjednodušení správy fondu pro hostující hudebníky
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V zájmu zjednodušení správních postupů by měly být správou tohoto fondu pověřeny 
organizace pro kolektivní správu práv. (Související pozměňovací návrhy: pozměňovací návrh 
5 návrhu stanoviska k bodu odůvodnění 13, pozměňovací návrh 6 návrhu stanoviska k bodu 
odůvodnění 14a (novému) a pozměňovací návrh 13 návrhu stanoviska k čl. 10a (novému) 
odst. 5 směrnice 2006/116/ES.)

iv) Větší flexibilita doložky „use it or lose it“

Ačkoli je zařazení doložky „use it or lose it“ vítáno, měla by být tato doložka flexibilnější. 
Pokud jsou práva vrácena výkonnému umělci, měl by mít dostatečnou příležitost svůj výkon 
využít, než těchto práv opět pozbude. Proto by měli mít výkonní umělci k dispozici 
přiměřenější lhůtu (5 let), aby skutečně mohli svá práva znovu využít. (Související 
pozměňovací návrh: pozměňovací návrh 14 návrhu stanoviska k čl. 10a (novému) odst. 6 
druhému pododstavci.)

v) Další vyhodnocení zpřístupňování výkonů on-line

Vzhledem k rostoucímu využívání online služeb a ke zvyšující se poptávce po těchto službách 
by mělo být zpřístupňování výkonů on-line posouzeno důkladněji. Komise by měla být 
vyzvána k tomu, aby vyhodnotila stávající právní a hospodářskou situaci a zevrubněji 
posoudila dopady této alternativy. V rámci tohoto hodnocení by měla být zvláštní pozornost 
věnována praktickému zajišťování nároku výkonných umělců na spravedlivou odměnu (např. 
co se týče výše finančních výhod a určení osob, které by tuto odměnu hradily); důkladně 
zvážena by měla být rovněž pravidla a povinnosti vyplývající z příslušných mezinárodních 
úmluv. (Související pozměňovací návrh: pozměňovací návrh 9 k bodu odůvodnění 19c 
(novému).)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu právní jistoty by mělo být 
stanoveno, že nebude-li jasně uvedeno 
jinak, smluvní převod nebo postoupení 
práv na záznam výkonu uzavřené před 
datem, k němuž mají členské státy 

(9) Mají-li mít z prodloužené doby 
ochrany užitek spíše výkonní umělci než 
výrobci záznamů, měla by směrnice 
zajistit, aby veškeré platné smlouvy, jež 
stanovují jakékoli prodloužení doby 
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přijmout opatření k provedení směrnice, 
bude nadále účinné po dobu prodloužené 
ochrany.

ochrany, neměly žádný účinek, pokud jde 
o prodloužení doby ochrany z 50 let na 
dobu života výkonného umělce.

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Prvním přechodným doprovodným 
opatřením by neměly vzniknout 
nepřiměřené administrativní překážky pro 
malé a střední výrobce zvukových 
záznamů. Proto by členské státy měly mít 
možnost vyjmout z tohoto opatření některé 
výrobce zvukových záznamů, kteří jsou na 
základě ročních příjmů z obchodního 
využívání zvukových záznamů považováni 
za malé a střední výrobce.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhovaná výjimka vytváří nerovné podmínky pro výkonné umělce a nezajišťuje náležitou 
rovnováhu mezi zájmy výkonných umělců a zájmy malých výrobců. Navíc by se větší 
nahrávací společnosti mohly snažit těmto dodatečným platbám vyhnout tím, že by 
podepisovaly licenční smlouvy s menšími výrobci zvukových záznamů. (Souvisí 
s pozměňovacím návrhem k čl. 10a (novému) odst. 4 druhému pododstavci směrnice 
2006/116/ES.)

Pozměňovací návrh 3
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy 
mohou požadovat, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Pokud je 
rozdělení těchto finančních prostředků 
svěřeno organizacím pro kolektivní 
správu práv, použijí se vnitrostátní 
pravidla o nerozdělitelných příjmech.

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy 
mohou požadovat, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce.

Odůvodnění

Spravování těchto finančních prostředků by mělo být svěřeno organizacím pro kolektivní 
správu práv, které zastupují výkonné umělce, aby tyto prostředky byly skutečně přidělovány 
příjemcům uvedeným v původním návrhu Evropské komise, tj. hostujícím hudebníkům.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Součástí prvního doprovodného 
přechodného opatření by mělo být 
povinné kolektivní uplatnění práv 
výkonných umělců a výrobců zvukových 
záznamů, která se týkají služeb na 
vyžádání („on demand“) poskytovaných 
subjekty, jež vysílají své rozhlasové nebo
televizní pořady, jejichž nedílnou součástí 
je hudba z oprávněně vydaných zvukových 
záznamů. Systém kolektivní správy práv 
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doplňuje režim odměňování za vysílání 
oprávněně vydaných zvukových záznamů 
podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES 
a zaručuje, že příslušní výkonní umělci 
a výrobci zvukových záznamů dostávají po 
celou dobu ochrany oprávněně vydaných 
pořadů spravedlivý díl odměny, i pokud 
jde o využití pořadů vysílaných 
prostřednictvím služeb na vyžádání.

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení správních postupů, mezi jinými pro subjekty rozhlasového či televizního 
vysílání, pro vypořádání příslušných práv spojených s pořady těchto subjektů poskytovanými 
na vyžádání, by měly být správou roční dodatečné odměny pověřeny organizace pro 
kolektivní správu práv. (Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 10a (novému) odst. 5 směrnice 
2006/116/ES.)

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Tato směrnice by měla umožnit 
přehodnocení právní ochrany výkonných 
umělců. Digitální prostředí nabízí nové 
možnosti využití chráněného obsahu, z 
nichž by měli mít užitek všichni držitelé 
práv. V zájmu dosažení tohoto cíle by se 
měla na úrovni Společenství a členských 
států vypracovat posouzení dopadů, na 
jejichž základě by bylo možné určit, jak by 
právní ochrana výkonných umělců měla 
být zlepšena, zejména pokud jde o 
zavedení výlučného práva na zpřístupnění 
záznamů veřejnosti ve prospěch 
výkonných umělců, aby jejich výkony 
mohly být využívány způsobem, jenž 
veřejnosti umožní získat přístup k takovým 
výkonům, kdekoliv a kdykoliv si bude přát 
(tzv. služby „na vyžádání“). V rámci 
tohoto posouzení by měla být zvláštní 
pozornost věnována praktickému 
zajišťování nároku výkonných umělců na 
spravedlivou odměnu (např. co se týče 
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výše finančních výhod a určení osob, 
které by tuto odměnu hradily). Důkladně 
zvážena by měla být rovněž pravidla 
a povinnosti stanovené v příslušných 
mezinárodních úmluvách.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14c) Pro vyvážení smluv, jimiž výkonní 
umělci převádějí svá výhradní práva na 
základě autorských honorářů na výrobce 
zvukových záznamů, by měl být další 
podmínkou k prodloužení doby „čistý řez“ 
pro ty výkonné umělce, kteří postoupili 
tato práva na výrobce zvukových záznamů 
za autorské honoráře nebo odměnu. Aby 
mohli výkonní umělci plně využívat 
prodloužené doby ochrany, měly by 
členské státy zajistit, aby na základě smluv 
mezi výrobci zvukových záznamů a 
výkonnými umělci byl v prodloužené době 
vyplácen autorský honorář nezatížený 
zálohovými platbami či smluvně 
definovanými odpočty.

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné k tomu, aby výkonní umělci požívali všech jim splatných 
autorských honorářů v prodloužené době, přes odmítání nahrávacích společností založené na 
tvrzení, že dosud nebyly získány zpět zálohy vyplacené umělcům. Bez tohoto dodatečného 
ustanovení by prodloužení doby ochrany mohlo být nakonec ku prospěchu pouze menšiny 
uváděných umělců.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) V případě potřeby by měly členské 
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státy zajistit, aby bylo rozšíření doby 
ochrany práv výkonných umělců 
doplněno o legislativní ustanovení, která 
výkonným umělcům poskytnou ochranu, 
pokud jde o spravedlivé smluvní podmínky 
pro převod či postoupení práv.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 1  věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Druhá věta čl. 3 odst. 1 se nahrazuje 
tímto:

1) Na konec čl. 3 odst. 1 se doplňuje nová 
věta, která zní:

„Pokud je však „Pokud však bude výkonný umělec na 
konci tohoto období naživu, jeho práva 
budou nadále chráněna po dobu jeho 
života.“

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,
- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva za 95 
let ode dne, kdy došlo k prvnímu 
takovému vydání nebo prvnímu takovému 
sdělení veřejnosti, a to podle toho, která 
událost nastane dříve.“

Odůvodnění

Prodloužení by se mělo uplatnit pouze na výkonné umělce a pouze na dobu jejich života. 
Tento návrh odráží stávající řecké právo, které dosud nebylo harmonizováno. Komise uvedla, 
že odmítla zahájit vykonávací řízení vůči Řecku, neboť považuje řeckou právní úpravu za 
výhodnější než stávající harmonizované právo. Prodloužení pro výrobce zvukových záznamů 
není odůvodněné, stanovená padesátiletá lhůta je více než postačující pro návratnost jakékoli 
investice.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 2  věta 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Ve druhé a třetí větě čl. 3 odst. 2 se 
číslice „50“ nahrazuje číslicí „95“.

vypouští se

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nebude-li jasně uvedeno jinak, má se 
za to, že smlouva uzavřená před [vlož 
datum, k němuž musí členské státy provést 
pozměňující směrnici do vnitrostátního 
práva, jak je uvedeno níže v článku 2], jíž 
výkonný umělec převádí nebo postupuje 
svá práva na záznam svého výkonu výrobci 
zvukových záznamů (dále jen „smlouva o 
převodu nebo postoupení“), je nadále
účinná i po okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 
1 a 2 ve znění před změnou provedenou 

1. Má se za to, že smlouva uzavřená před 
[vlož datum, k němuž musí členské státy 
provést pozměňující směrnici do 
vnitrostátního práva, jak je uvedeno níže 
v článku 2], jíž výkonný umělec převádí 
nebo postupuje svá práva na záznam svého 
výkonu nikoli organizaci pro kolektivní 
správu práv, nýbrž výrobci zvukových 
záznamů (dále jen „smlouva o převodu 
nebo postoupení“), přestává být účinná po 
okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 1 ve znění 
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směrnicí [// vlož: číslo pozměňující 
směrnice] výkonný umělec již nebude 
chráněn vzhledem k záznamu výkonu 
a výrobce zvukových záznamů již nebude 
chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu.

před změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice], výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu.

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavce 3 až 6 tohoto článku se použijí 
na smlouvy o převodu nebo postoupení, 
které jsou nadále účinné i po okamžiku, 
kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu.

2. V případě, že výkonný umělec 
nepřevedl správu svých práv na 
organizaci pro kolektivní správu práv, 
pokud jde o prodlouženou dobu ochrany, 
která je poskytnuta na základě této 
směrnice, pokládá se za organizaci s 
mandátem na správu jeho práv ta 
organizace, která spravuje práva stejné 
kategorie. Výkonnému umělci zůstávají 
jeho morální práva.

Odůvodnění

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 
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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.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud výkonný umělec převedl svá 
výlučná práva výměnou za periodickou 
platbu, není tato platba náležející 
výkonnému umělci zatížena žádnými 
zálohami ani smluvně definovanými 
odpočty.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud smlouva o převodu nebo o 
postoupení dává výrobci zvukových 
záznamů právo žádat neperiodickou 
odměnu, musí mít výkonný umělec právo 
na roční doplňkovou odměnu od výrobce 
zvukových záznamů za každý celý rok, 
v němž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu.

3. Organizace pro kolektivní správu práv 
rozděluje příjmy získané z využívání 
zvukových záznamů spravedlivě a 
způsobem, který zohlední povahu a rozsah 
příspěvku každého výkonného umělce, 
jehož výkon podléhající ochraně je ve 
zvukovém záznamu obsažen.
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Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výrobce 
zvukových záznamů, jehož celkový roční 
příjem během roku, který předchází roku, 
za který se uvedená odměna vyplácí, 
nepřekročí minimální hranici 2 milióny 
EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 
procent těchto příjmů, které získal během 
roku, který předchází roku, za který se 
uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, 
rozšiřování a zpřístupňování těch 
zvukových záznamů, vzhledem k nimž 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhovaná výjimka vytváří nerovné podmínky pro výkonné umělce a nezajišťuje náležitou 
rovnováhu mezi zájmy výkonných umělců a zájmy malých výrobců. Navíc by se větší 
nahrávací společnosti mohly snažit těmto dodatečným platbám vyhnout tím, že by 
podepisovaly licenční smlouvy s menšími výrobci zvukových záznamů. (Souvisí 
s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 12.)
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou odměnu 
uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro 
kolektivní správu práv.

5. Členské státy zajistí, aby právo na roční 
dodatečnou odměnu uvedené v odstavci 3 
spravovaly organizace pro kolektivní 
správu práv.

Odůvodnění

Pro zjednodušení správních postupů by měly být správou roční dodatečné odměny pověřeny 
organizace pro kolektivní správu práv. (Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 
13.)

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud jde o uplatňování práv 
týkajících se služeb na vyžádání 
poskytovaných subjekty, jež vysílají své 
rozhlasové nebo televizní pořady, jejichž 
součástí je hudba z oprávněně vydaných 
zvukových záznamů, členské státy zajistí, 
aby práva výkonných umělců a výrobců 
zvukových záznamů na udělení nebo 
zamítnutí souhlasu s takovým užitím byla 
uplatňována pouze prostřednictvím 
organizace pro kolektivní správu práv, 
která byla zřízena za účelem výběru a 
rozdělování odměny za vysílání takových 
zvukových záznamů.
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Odůvodnění

Ačkoliv práva na spravedlivou odměnu mohou držitelé autorských práv uplatňovat 
prostřednictvím příslušné organizace pro kolektivní správu práv, neexistuje žádná právní 
povinnost ve vztahu k souvisejícím právům výkonných umělců.

Navrhované ustanovení by vysílacím subjektům usnadnilo vypořádání příslušných práv, 
zajistilo spravedlivou odměnu pro držitele práv a umožnilo evropským občanům přístup ke 
kulturně, historicky a politicky významnému materiálu z archívů vysílacích subjektů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo o 
postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu o 
převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně 
nebo jednotlivě v souladu s platnými 
vnitrostátními právními předpisy. Pokud je 
smlouva o převodu nebo o postoupení 
ukončena podle věty 1 nebo věty 2, práva 
výrobce zvukových záznamů zaniknou.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

V případě, že pět let od chvíle, kdy podle 
čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

Odůvodnění

Ačkoli je zavedení ustanovení „use it or loose it“ vítáno, mělo by být flexibilnější. Pokud se 
práva vrátí zpět k výkonnému umělci, měl by mít patřičnou možnost využít svůj výkon dříve, 
než o svá práva opět přijde. Proto by měla být výkonným umělcům poskytnuta přiměřenější 
lhůta 5 let, aby bylo co nejvíce umožněno nové využití.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 10aa
Pokud výkonný umělec převedl nebo 
postoupil svá výlučná práva týkající se 
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povolení nebo zákazu zpřístupnění 
záznamu svého výkonu veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup, kdekoliv a 
kdykoliv si bude přát, jeho právo na 
spravedlivou odměnu od uživatele za toto 
zpřístupnění veřejnosti je zachováno.
Práva výkonného umělce na spravedlivou 
odměnu za zpřístupnění jeho záznamů 
veřejnosti se nelze vzdát.
Tuto odměnu pro výkonného umělce 
vybírá a spravuje organizace pro 
kolektivní správu práv.“

Odůvodnění

Odměna pro výkonného umělce musí být uznána subjektem, který jeho výkon zpřístupňuje 
veřejnosti.
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