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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a 
určitých práv s ním souvisejících
(KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0464),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 Smlouvy o ES, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0281/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu 
a vzdělávání(A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. -1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2006/116/ES
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Vkládá se nový bod odůvodnění, který 
zní:
„(14a) za účelem vyvážení smluv, kterými 
výkonní umělci převádějí svá výlučná 
práva na výrobce zvukových záznamů na 
základě autorského honoráře, by měl být k 
prodloužení ochrany připojen „čistý řez“ 
pro ty výkonné umělce, kteří se za 
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autorský honorář nebo odměnu vzdali 
výše zmíněných výlučných práv ve 
prospěch výrobců zvukových záznamů; 
mají-li výkonní umělci plně využít 
prodloužené ochrany, měly by členské 
státy zajistit, aby byl výkonným umělcům 
na základě dohod mezi výrobci zvukových 
záznamů a výkonnými umělci vyplácen 
autorský honorář nebo odměna v průběhu 
prodlouženého časového období bez 
ohledu na vyplacené zálohové platby nebo 
smluvně stanovené srážky.“  

Or. en

Odůvodnění
Toto ustanovení má pro výkonné umělce zásadní význam v tom, že jim v průběhu 
prodlouženého časového období umožní využít všech autorských honorářů, které jim náleží , 
v případě, že výrobci zvukových záznamů platbu odepřou s odůvodněním, že jim zálohové 
platby dosud nepřinesly odpovídající výnos. 
Bez tohoto doplňkového ustanovení by bylo prodloužení ochrany v konečném důsledku 
přínosné jen pro malou skupinu předních umělců.  

Pozměňovací návrh 2

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

„Pokud je však „Pokud je však 
- 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,

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
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,

- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva za 95 

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

let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému 
vydání nebo prvnímu takovému sdělení 
veřejnosti, a to podle toho, která událost 
nastane dříve,

Or. en

Odůvodnění

Diskriminace mezi výkonnými umělci hudebníky a výkonnými umělci v audiovizuální oblasti je 
zcela nepřijatelná vzhledem k tomu, že směrnice 93/98/EHS, jejíž kodifikované znění stanoví 
směrnice 2006/116/ES, neobsahuje žádnou diskriminaci mezi výkonnými umělci, takže by 
vytvoření rozdílných systémů pro umělce stejné kategorie bylo podle evropského práva 
diskriminací a v rozporu s národním zacházením. Kromě toho není pro takovou diskriminaci 
žádný důvod.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj podporuje návrh Komise, jehož cílem je zlepšení sociální situace výkonných 
umělců, a zejména studiových hudebníků, vzhledem k tomu, že výkonní umělci ve stále větší 
míře přežívají stávající padesátileté období ochrany svých výkonů.

Hlavní návrhy směrnice zahrnují prodloužení ochrany ve státech, v nichž jsou výkonní umělci 
a výrobci zvukových záznamů činní, z 50 na 95 let, ale stanoví také několik doprovodných 
opatření, jako je založení fondu pro studiové hudebníky a zařazení doložek „use it or lose it“ 
do smluv uzavíraných mezi výkonnými umělci a výrobci zvukových záznamů.  
Z právního hlediska tyto návrhy zahrnují změnu směrnice 2006/116/ES z 12. prosince 2006 
o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Tato směrnice 
kodifikovala a beze změn obsahu nahradila dřívější směrnici 93/98/EHS o době ochrany 
autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (často uváděnou jako „Term directive“). 

Cílem těchto návrhů je přinést užitek oběma stranám, výkonným umělcům a výrobcům 
zvukových záznamů.  
Prodloužená ochrana by byla přínosem pro výkonné umělce, kteří by mohli pokračovat 
ve vydělávání peněz v průběhu doplňkového časového období. 95letá ochrana by překlenula 
rozdíl v příjmech, jemuž výkonní umělci čelí po dosažení 70 let, v době, kdy jejich rané 
výkony zaznamenané v jejich dvacátých letech ztrácí ochranu. Nadále by tak měli nárok 
na odměny za vysílání, za výkony na veřejných místech, jako jsou bary a diskotéky, 
a na finanční vyrovnání za soukromé rozmnožování jejich výkonů. 
Prodloužená ochrana by byla přínosem také pro výrobce zvukových záznamů. Jednalo by se 
o zdroj dodatečného příjmu z prodeje záznamů v obchodech a na internetu. 
Návrhy také předkládají jednotný způsob výpočtu doby ochrany, který se použije na hudební 
skladby, jež jsou výsledkem příspěvků několika autorů, vzhledem k tomu, že převážná většina 
hudebních skladeb je vytvořena spoluautory; v rámci EU by doba ochrany hudební skladby 
uplynula za 70 let od smrti posledního žijícího autora, bez ohledu na to, zda by se jednalo 
o autora textu nebo skladatele hudby.  

Komise navrhuje uplatňovat jednotnou metodu výpočtu doby ochrany hudebních skladeb 
s textem, přičemž se v případě, že je hudební skladba vydána s textem, vypočte doba její 
ochrany od smrti poslední žijící osoby: autora textu či skladatele hudby.

Současné rozdíly v době ochrany, zejména mezi Evropou a Spojenými státy, jsou zdrojem 
právní nejistoty a pirátství, zejména v digitálním prostředí, v němž neexistují hranice a 
díky němuž mohou díla být ve stejný okamžik používána v různých státech. Je nepopiratelné, 
že odlišné doby ochrany mohou přispět k rozvoji pirátství: výkony, které jsou v jednom státě 
již volné, mohou být z tohoto státu šířeny elektronickou cestou do dalších států, v nichž jsou 
stále chráněné. Konečně je Evropa schopná chránit své umělce, kteří představují jedno 
z nejvýznamnějších vyjádření kulturní rozmanitosti.      

Vyrovnání doby ochrany se Spojenými státy by evropskému hospodářství poskytlo skvělou 
příležitost k dosažení dalšího pokroku Lisabonské strategie EU pro růst a zaměstnanost, která 
uznala zvláštní význam podpory tvůrčího odvětví. V době, kdy se tvůrčí odvětví založená 
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na duševním vlastnictví podílí v rostoucí míře na tvorbě HDP v EU, vede současný rozdíl 
mezi dobami ochrany v EU a ve Spojených státech k jasnému konkurenčnímu znevýhodnění 
evropských nahrávacích společností a výkonných umělců.   
Má-li být evropský průmysl zvukových nahrávek na globálním trhu skutečně 
konkurenceschopný, je třeba, aby EU odstranila tento rozdíl tím, že vyrovná dobu ochrany 
na 95 let, a tak poskytne rovné podmínky pro hlavní evropské obchodní partnery. Bude-li 
doba ochrany kratší, nebude tohoto výsledku dosaženo.

Nadto má prodloužení ochrany práv výkonných umělců pro příslušné umělce ještě zásadnější 
význam vzhledem k současné vyšší délce života obyvatel, k jejímuž nárůstu došlo v minulých 
letech. Naneštěstí zažívá mnoho výkonných umělců popularitu a úspěch zejména v mládí, 
a proto je důležité, aby získávali odpovídající ekonomické zisky ve stáří, kdykoli je jejich dílo 
sdělováno veřejnosti.
Prodloužená ochrana by také podpořila kulturní rozmanitost: nebude-li doba ochrany 
upravena, budou staré výkony, které postupně ztrácí ochranu autorského práva, nevyhnutelně 
zvýhodňovány v neprospěch současné tvorby. Tato bude dále bezpochyby usilovat o to, aby 
uspokojila trhy s delší dobou ochrany bez ohledu na požadavky lokálního, rozmanitého 
obsahu.   
Nakonec je také třeba pochopit, že absence řádného postavení staví evropské výkonné 
umělce, kteří se chtějí živit svou tvorbou, do mimořádně složité situace bez ohledu na výši 
jejich příspěvku k ekonomice kultury v EU. Značná většina výkonných umělců má velmi 
omezený přístup k sociálnímu zabezpečení, dávkám v nezaměstnanosti nebo k ochraně zdraví 
a bezpečnosti a zpravidla čelí rozšířeným nespravedlivým smluvním praktikám. V tomto 
ohledu představuje příjem pocházející z duševního vlastnictví pro výkonné umělce klíčový 
zdroj příjmů.
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