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Pozměňovací návrh 56
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pro šíření obsahu, který je chráněn 
autorským právem a právy s ním 
souvisejícími, a související služby, včetně 
knih, audiovizuální produkce a hudebních 
nahrávek, je třeba od různých nositelů 
autorských práv a souvisejících práv, jako 
jsou autoři, výkonní umělci, producenti 
a vydavatelé, obdržet licence k právům. 
Nositelé práv si běžně volí mezi 
individuální nebo kolektivní správou svých 
práv. Správa autorského práva a práv s ním 
souvisejících zahrnuje udělování licencí 
uživatelům, provádění auditu u nabyvatelů 
licencí a sledování užití práv, prosazování 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících, vybírání příjmů z výkonu 
práv plynoucích z využívání práv 
a rozdělení částek splatných nositelům 
práv. Kolektivní správci umožňují 
nositelům práv, aby získali odměnu za užití 
práv, která by nemohli kontrolovat nebo 
prosazovat, a to i na zahraničních trzích. 
Kromě toho mají jako propagátoři 
rozmanitosti kulturních projevů důležitou 
sociální a kulturní úlohu, neboť umožňují 
přístup na trh nejmenšímu a méně 
rozšířenému repertoáru. Článek 167 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
stanoví, že Unie ve své činnosti přihlíží ke 
kulturním hlediskům, zejména s cílem 
uznávat a podporovat rozmanitost svých 
kultur.

(2) Pro šíření obsahu, který je chráněn 
autorským právem a právy s ním 
souvisejícími, a související služby, včetně
knih, audiovizuální produkce a hudebních 
nahrávek, je třeba od různých nositelů 
autorských práv a souvisejících práv, jako 
jsou autoři, výkonní umělci, producenti 
a vydavatelé, obdržet licence k právům. 
Nositelé práv si běžně volí mezi 
individuální nebo kolektivní správou svých 
práv. Správa autorského práva a práv s ním 
souvisejících zahrnuje udělování licencí 
uživatelům, provádění auditu u nabyvatelů 
licencí a sledování užití práv, prosazování 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících, vybírání příjmů z výkonu 
práv plynoucích z využívání práv 
a rozdělení částek splatných nositelům 
práv. Kolektivní správci umožňují 
nositelům práv, aby získali odměnu za užití 
práv, která by nemohli kontrolovat nebo 
prosazovat, a to i na zahraničních trzích. 
Kromě toho mají jako propagátoři 
rozmanitosti kulturních projevů důležitou 
sociální a kulturní úlohu, neboť umožňují 
přístup na trh nejmenšímu a méně 
rozšířenému repertoáru.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
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Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Služby organizací kolektivní správy 
poskytované nositelům práv a uživatelům 
jsou klíčové pro rozvoj a zachování 
kulturní scény v Evropě a pro růst 
kulturní rozmanitosti tvůrčích odvětví. 
Organizace pro kolektivní správu práv 
podporují tvůrce tím, že vyvíjejí důležité 
sociální a kulturní činnosti a zajišťují 
přístup na trh náročnějším či méně 
populárním repertoárům a novým 
umělcům.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Článek 167 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že Unie ve své 
činnosti přihlíží ke kulturním hlediskům, 
zejména s cílem uznávat a podporovat 
rozmanitost svých kultur. Z toho vyplývá, 
že by členské státy měly zachovávat, 
respektovat a podporovat kulturní 
rozmanitost. Organizace kolektivní správy 
mají a musí i nadále mít jako propagátoři 
rozmanitosti kulturních projevů důležitou 
sociální a kulturní úlohu, v rámci které 
umožňují přístup na trh nejmenšímu 
a méně rozšířenému repertoáru 
a poskytují sociální, kulturní a vzdělávací 
služby ve prospěch svých nositelů práv 
a veřejnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Kolektivní správci, kteří se usadí 
v Unii, musí jako poskytovatelé služeb 
splňovat vnitrostátní požadavky podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu, jejímž 
účelem je vytvořit právní rámec pro 
zajištění svobody usazování a volného 
pohybu služeb mezi členskými státy. To 
znamená, že kolektivní správci by měli mít 
možnost poskytovat své služby volně přes 
hranice a zastupovat nositele práv, kteří 
mají bydliště nebo jsou usazeni v jiných 
členských státech nebo udělovat licence 
uživatelům, kteří mají bydliště nebo jsou 
usazeni v jiných členských státech.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Kolektivní správci, kteří se usadí 
v Unii, musí jako poskytovatelé služeb 
splňovat vnitrostátní požadavky podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu, jejímž 
účelem je vytvořit právní rámec pro 

vypouští se
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zajištění svobody usazování a volného 
pohybu služeb mezi členskými státy. To 
znamená, že kolektivní správci by měli mít 
možnost poskytovat své služby volně přes 
hranice a zastupovat nositele práv, kteří 
mají bydliště nebo jsou usazeni v jiných 
členských státech nebo udělovat licence 
uživatelům, kteří mají bydliště nebo jsou 
usazeni v jiných členských státech.

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Kolektivní správci, kteří se usadí 
v Unii, musí jako poskytovatelé služeb 
splňovat vnitrostátní požadavky podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu, jejímž účelem 
je vytvořit právní rámec pro zajištění 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb mezi členskými státy. To znamená, 
že kolektivní správci by měli mít možnost
poskytovat své služby volně přes hranice 
a zastupovat nositele práv, kteří mají 
bydliště nebo jsou usazeni v jiných 
členských státech nebo udělovat licence 
uživatelům, kteří mají bydliště nebo jsou 
usazeni v jiných členských státech.

(3) Kolektivní správci, kteří se usadí 
v Unii, musí jako poskytovatelé služeb 
splňovat vnitrostátní požadavky podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu, jejímž účelem 
je vytvořit právní rámec pro zajištění 
svobody usazování a volného pohybu 
služeb mezi členskými státy. To znamená, 
že kolektivní správci by měli být schopni
poskytovat své služby volně přes hranice 
a zastupovat nositele práv, kteří mají 
bydliště nebo jsou usazeni v jiných 
členských státech nebo udělovat licence 
uživatelům, kteří mají bydliště nebo jsou 
usazeni v jiných členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Orgánům členských států by mělo být  umožněno schválit kolektivní správce ještě před tím, 
než začnou působit.
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Pozměňovací návrh 62
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Tato směrnice stanovuje minimální 
opatření nezbytná k zajištění volného 
pohybu služeb na vnitřním trhu. 
Nezasahuje do opatření, která přijaly 
členské státy v souladu s právními 
předpisy Unie s cílem chránit nebo 
podporovat kulturní a jazykovou 
rozmanitost a cíle sociální politiky ve 
prospěch umělců. Pojem naléhavých 
důvodů veřejného zájmu, na který 
odkazují některá ustanovení této 
směrnice, byl rozvinut Soudním dvorem 
v jeho judikatuře týkající se článků 43 
a 49 SFEU a může se vyvíjet i dále. 
Zahrnuje přinejmenším následující 
důvody, které jsou pro tuto směrnici 
relevantní: cíle sociální politiky, ochranu 
příjemců služeb, ochranu duševního 
vlastnictví, cíle kulturní politiky, podporu 
národního jazyka, zachování národního 
historického a kulturního dědictví.

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Existují významné rozdíly ve 
vnitrostátních pravidlech upravujících 
fungování kolektivních správců, zejména 
pokud jde o jejich transparentnost 
a odpovědnost vůči svým členům 
a nositelům práv. Kromě problémů, jimž 

(4) Existují významné rozdíly ve 
vnitrostátních pravidlech upravujících 
fungování kolektivních správců, zejména 
pokud jde o jejich transparentnost 
a odpovědnost vůči svým členům 
a nositelům práv. Kromě problémů, jimž 
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čelí zahraniční nositelé práv při výkonu 
svých práv, a velmi časté nekvalitní 
finanční správy vybraných příjmů vedou 
problémy s fungováním kolektivního 
správce k neefektivnímu využívání 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících na vnitřním trhu na úkor 
členů kolektivních správců, nositelů práv 
a uživatelů. Tyto problémy se nevyskytují 
při fungování nezávislých poskytovatelů 
služeb správy práv, kteří jednají jako 
zástupci nositelů práv a spravují jejich 
práva na komerčním základě, aniž by 
nositelé práv vůči nim vykonávali členská 
práva.

čelí zahraniční nositelé práv při výkonu 
svých práv, a velmi časté nekvalitní 
finanční správy vybraných příjmů vedou 
problémy s fungováním kolektivního 
správce k neefektivnímu využívání 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících na vnitřním trhu na úkor 
členů kolektivních správců, nositelů práv 
a uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Existují významné rozdíly ve 
vnitrostátních pravidlech upravujících 
fungování kolektivních správců, zejména 
pokud jde o jejich transparentnost 
a odpovědnost vůči svým členům 
a nositelům práv. Kromě problémů, jimž 
čelí zahraniční nositelé práv při výkonu 
svých práv, a velmi časté nekvalitní 
finanční správy vybraných příjmů vedou 
problémy s fungováním kolektivního 
správce k neefektivnímu využívání 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících na vnitřním trhu na úkor 
členů kolektivních správců, nositelů práv 
a uživatelů. Tyto problémy se nevyskytují 
při fungování nezávislých poskytovatelů 
služeb správy práv, kteří jednají jako 
zástupci nositelů práv a spravují jejich 
práva na komerčním základě, aniž by 
nositelé práv vůči nim vykonávali členská 

(4) Existují významné rozdíly ve 
vnitrostátních pravidlech upravujících 
fungování kolektivních správců, zejména 
pokud jde o jejich transparentnost 
a odpovědnost vůči svým členům 
a nositelům práv. Kromě problémů, jimž 
čelí zahraniční nositelé práv při výkonu 
svých práv, a velmi časté nekvalitní 
finanční správy vybraných příjmů vedou 
problémy s fungováním kolektivního 
správce k neefektivnímu využívání 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících na vnitřním trhu na úkor 
členů kolektivních správců, nositelů práv 
a uživatelů. Tyto problémy se nevyskytují 
při fungování nezávislých poskytovatelů 
služeb správy práv, kteří jednají jako 
zástupci nositelů práv a spravují jejich 
práva na komerčním základě, aniž by 
nositelé práv vůči nim vykonávali členská 
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práva. práva, a to za předpokladu, že nejsou 
přímým konkurentem kolektivních 
správců v oblasti výběru a rozdělování 
částek splatných nositelům práv. 
V takových případech nejsou kritéria 
vlastnictví a kontroly prováděné členy 
relevantní.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby se zajistilo, že nositelé autorského 
práva a práv s ním souvisejících mohou 
plně využít výhod vnitřního trhu, jsou-li 
jejich práva spravována kolektivně, a že 
jejich svoboda při výkonu těchto práv není 
nepřiměřeně dotčena, je nezbytné zajistit, 
aby zakládací dokumenty kolektivních 
správců obsahovaly vhodná ochranná 
opatření. Kromě toho v souladu se 
směrnicí 2006/123/ES by kolektivní 
správci neměli při poskytování svých 
správních služeb přímo ani nepřímo 
diskriminovat nositele práv na základě 
jejich státní příslušnosti, místa bydliště 
nebo místa usazení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby se zajistilo, že nositelé autorského 
práva a práv s ním souvisejících mohou 
plně využít výhod vnitřního trhu, jsou-li 
jejich práva spravována kolektivně, a že 
jejich svoboda při výkonu těchto práv není
nepřiměřeně dotčena, je nezbytné zajistit, 
aby zakládací dokumenty kolektivních 
správců obsahovaly vhodná ochranná 
opatření. Kromě toho v souladu se směrnicí 
2006/123/ES by kolektivní správci neměli 
při poskytování svých správních služeb 
přímo ani nepřímo diskriminovat nositele 
práv na základě jejich státní příslušnosti, 
místa bydliště nebo místa usazení.

(8) Aby se zajistilo, že nositelé autorského 
práva a práv s ním souvisejících mohou 
plně využít výhod vnitřního trhu, jsou-li 
jejich práva spravována kolektivně, a že 
jejich svoboda při výkonu těchto práv není 
za žádných okolností dotčena, je nezbytné 
zajistit, aby zakládací dokumenty 
kolektivních správců obsahovaly vhodná 
ochranná opatření. Kromě toho v souladu 
se směrnicí 2006/123/ES by kolektivní 
správci neměli při poskytování svých 
správních služeb přímo ani nepřímo 
diskriminovat nositele práv na základě 
jejich státní příslušnosti, místa bydliště 
nebo místa usazení. Je nutné zabránit 
jakékoliv přímé i nepřímé diskriminaci 
založené na předchozích licencích, 
rozsahu repertoárů nebo očekávaných 
obratech.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zabránit jakékoliv přímé či nepřímé formě diskriminace.

Pozměňovací návrh 67
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Svoboda poskytovat a přijímat služby 
kolektivní správy přes hranice členských 
států znamená, že si nositelé práv mohou 
svobodně vybrat kolektivního správce pro 
správu svých práv, např. práv týkajících se 
veřejného vystoupení nebo vysílacích práv, 
či kategorie práv, např. interaktivní 
komunikace s veřejností, za předpokladu 
že kolektivní správce tato práva nebo 

(9) Svoboda poskytovat a přijímat služby 
kolektivní správy přes hranice členských 
států znamená, že si nositelé práv mohou 
svobodně vybrat kolektivního správce pro 
správu svých práv, např. práv týkajících se 
veřejného vystoupení nebo vysílacích práv, 
či kategorie práv, např. interaktivní
komunikace s veřejností, za předpokladu 
že kolektivní správce tato práva nebo 



AM\933267CS.doc 11/103 PE508.268v01-00

CS

kategorie práv již spravuje. Z toho 
vyplývá, že nositelé práv mohou 
kolektivnímu správci svá práva nebo 
kategorie práv snadno odejmout a svěřit či 
převést všechna práva nebo jejich část 
jinému kolektivnímu správci nebo jinému 
subjektu bez ohledu na členský stát 
bydliště/sídla nebo státní příslušnost 
kolektivního správce či nositele práv. Tuto 
flexibilitu, pokud jde o správu různých 
druhů děl a jiných předmětů ochrany, by 
měli kolektivní správci, kteří spravují 
různé druhy děl a jiné předměty ochrany, 
jako jsou literární, hudební nebo 
fotografická díla, nositelům práv rovněž 
umožnit. Kolektivní správci by měli 
informovat nositele práv o této možnosti 
a umožnit jim její využití co 
nejjednodušším způsobem. Touto směrnicí 
by neměly být dotčeny možnosti nositelů 
práv spravovat si svá práva individuálně, 
i pro nekomerční účely.

kategorie práv již spravuje. Z toho 
vyplývá, že nositelé práv mohou 
kolektivnímu správci svá práva nebo 
kategorie práv snadno odejmout a svěřit či 
převést všechna práva nebo jejich část 
jinému kolektivnímu správci nebo jinému 
subjektu bez ohledu na členský stát 
bydliště/sídla nebo státní příslušnost 
kolektivního správce či nositele práv. Tuto 
flexibilitu, pokud jde o správu různých 
druhů děl a jiných předmětů ochrany, by 
měli kolektivní správci, kteří spravují 
různé druhy děl a jiné předměty ochrany, 
jako jsou literární, hudební nebo 
fotografická díla, nositelům práv rovněž 
umožnit. Kolektivní správci by měli 
informovat nositele práv o této možnosti 
a umožnit jim její využití co 
nejjednodušším způsobem. Touto směrnicí 
by měly být chráněny a posilovány
možnosti nositelů práv spravovat si svá 
práva individuálně, i pro nekomerční účely.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by měla přispět k posílení ochrany.

Pozměňovací návrh 68
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a)  Individuální výkon výlučných 
hospodářských práv, ke kterému často 
dochází například v audiovizuálním 
odvětví, je také v souladu s cíli vnitřního 
trhu, neboť soustřeďuje užívací práva 
v rukou producentů, čímž se omezí 
případná fragmentace. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9bis) Při provádění ustanovení směrnice  
je třeba zohlednit zvláštní specifika 
každého odvětví. Směrnice by zejména 
měla zohledňovat skutečnost, že v 
audiovizuálním odvětví, obecně 
charakteristickým pro nevyvážený vztah 
mezi autory a výrobci, představuje 
kolektivní správa upřednostňovaný 
způsob, jak autorům zajistit spravedlivou 
odměnu. Organizace kolektivní správy, 
které spravují autorská práva v 
audiovizuálním odvětví, tedy musí být 
schopny předpokládat vícenásobná 
povolení ke správě práv bez rozlišování 
mezi kategoriemi. Rovněž musí být 
oprávněny stanovovat podmínky pro 
odnětí tam, kde je to nezbytné k zajištění 
jejich úlohy rozdělovat správní náklady ku 
prospěchu všech autorů a chránit a 
podporovat kulturní rozmanitost a právní 
jistotu uživatelů. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členství v kolektivních správcích by 
mělo být založeno na objektivních 
a nediskriminačních kritériích, i pokud jde 
o vydavatele, kteří mají na základě 

(10) Členství v kolektivních správcích by 
mělo být založeno na objektivních 
a nediskriminačních kritériích, i pokud jde 
o sdružení nositelů práv, jako jsou ostatní 



AM\933267CS.doc 13/103 PE508.268v01-00

CS

smlouvy o využívání práv nárok na podíl 
z příjmu z práv spravovaných kolektivními 
správci a výběr tohoto příjmu od 
kolektivních správců.

kolektivní správci či svazy nositelů práv, 
a vydavatele, kteří mají na základě 
smlouvy o využívání práv nárok na podíl 
z příjmu z práv spravovaných kolektivními 
správci a výběr tohoto příjmu od 
kolektivních správců.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Kolektivní správci by měli jednat 
v nejlepším zájmu svých členů. Je proto 
důležité stanovit systémy, které členům 
kolektivního správce umožní vykonávat 
svá členská práva prostřednictvím účasti 
v rozhodovacím procesu správce.
Zastoupení různých kategorií členů 
v rozhodovacím procesu by mělo být 
spravedlivé a vyvážené. Účinnost pravidel 
týkajících se valné hromady členů
kolektivních správců by mohla být
oslabena, pokud by se nestanovilo, jakým 
způsobem má valná hromada probíhat. Je 
tedy třeba zajistit, aby se valná hromada 
konala pravidelně, nejméně jednou ročně, 
a aby se na ní přijímala nejvýznamnější 
rozhodnutí kolektivního správce.

(11) Organizace kolektivní správy by měly
jednat v nejlepším kolektivním zájmu
nositelů práv, které zastupují. Je proto 
důležité stanovit systémy, které členům 
kolektivního správce umožní vykonávat 
svá členská práva prostřednictvím účasti 
v rozhodovacím procesu správce.
Zastoupení různých kategorií členů, jako  
například producentů a účinkujících,
v rozhodovacím procesu by mělo být 
spravedlivé a vyvážené. Účinnost pravidel 
týkajících se valného shromáždění členů
organizací kolektivní správy by byla
oslabena, pokud by se nestanovilo, jakým 
způsobem má valné shromáždění probíhat.
Je tedy třeba zajistit, aby se valné 
shromáždění konalo pravidelně, nejméně 
jednou ročně, a aby se na něm přijímala 
nejvýznamnější rozhodnutí organizace 
kolektivní správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Sabine Verheyen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Členové kolektivního správce by měli 
mít možnost účastnit se valné hromady 
a hlasovat na ní; na výkon těchto práv se 
mohou vztahovat pouze spravedlivá 
a přiměřená omezení. Výkon hlasovacích 
práv by měl být usnadněn.

(12) Členové kolektivního správce by měli 
mít možnost účastnit se valné hromady 
a hlasovat na ní; na výkon těchto práv se 
mohou vztahovat pouze spravedlivá 
a přiměřená omezení. Výkon hlasovacích 
práv by měl být usnadněn a měl by pokud 
možno probíhat elektronicky.

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Členové kolektivního správce by měli 
mít možnost účastnit se valné hromady 
a hlasovat na ní; na výkon těchto práv se 
mohou vztahovat pouze spravedlivá 
a přiměřená omezení. Výkon hlasovacích 
práv by měl být usnadněn.

(12) Členové kolektivního správce se 
mohou účastnit valné hromady a hlasovat 
na ní; Výkon aktivních a pasivních
hlasovacích práv by měl být všem členům
usnadněn.

Or. de

Odůvodnění

Nesmí existovat rozdílné kategorie členů, všichni členové by měli mít stejná a všeobecná 
hlasovací práva, která by mohli snadno vykonávat.

Pozměňovací návrh 74
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členům by mělo být umožněno 
podílet se na sledování správy kolektivních 
správců. Za tímto účelem by kolektivní
správci měli zřídit dozorčí funkci vhodnou 
pro jejich organizační strukturu a umožnit 
členům zastoupení v orgánu, který tuto 
funkci vykonává. Aby nedošlo 
k nadměrnému zatížení menších
kolektivních správců a zajistila se 
přiměřenost povinností vyplývajících z této 
směrnice, členské státy by měly mít 
možnost, pokud to považují za nezbytné, 
osvobodit nejmenší kolektivní správce od 
povinnosti zřídit tuto dozorčí funkci.

(13) Členům by mělo být umožněno 
podílet se na sledování správy organizací 
kolektivní správy. Za tímto účelem by
organizace kolektivní správy měly zřídit 
dozorčí funkci vhodnou pro jejich 
organizační strukturu a umožnit členům 
zastoupení v orgánu, který tuto funkci 
vykonává. Aby v souladu se závazky ke 
zlepšování právních předpisů nedocházelo 
k nadměrnému zatížení menších
organizací kolektivní správy a zajistila se 
přiměřenost povinností vyplývajících z této 
směrnice, členské státy by měly mít 
možnost, pokud to považují za nezbytné, 
osvobodit nejmenší organizace kolektivní
správy od povinnosti zřídit tuto dozorčí 
funkci

Or. en

Odůvodnění

V souladu se závazky ke zlepšování právních předpisů a se závazky Komise mohou členské 
státy osvobodit mikrosubjekty od určitých, potenciálně zatěžujících, požadavků.

Pozměňovací návrh 75
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členům by mělo být umožněno 
podílet se na sledování správy kolektivních 
správců. Za tímto účelem by kolektivní
správci měli zřídit dozorčí funkci vhodnou 
pro jejich organizační strukturu a umožnit 
členům zastoupení v orgánu, který tuto 
funkci vykonává. Aby nedošlo 
k nadměrnému zatížení menších 
kolektivních správců a zajistila se 
přiměřenost povinností vyplývajících z této 

(13) Členům by mělo být umožněno 
podílet se na sledování správy organizací 
kolektivní správy. Za tímto účelem by 
organizace kolektivní správy měly zřídit 
dozorčí funkci vhodnou pro jejich 
organizační strukturu a umožnit 
jednotlivým kategoriím členů rovnoměrné
zastoupení v orgánu, který tuto funkci 
vykonává. Aby nedošlo k nadměrnému 
zatížení menších kolektivních správců 
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směrnice, členské státy by měly mít 
možnost, pokud to považují za nezbytné, 
osvobodit nejmenší kolektivní správce od 
povinnosti zřídit tuto dozorčí funkci.

a zajistila se přiměřenost povinností 
vyplývajících z této směrnice, členské státy 
by měly mít možnost, pokud to považují za 
nezbytné, osvobodit nejmenší kolektivní 
správce od povinnosti zřídit tuto dozorčí 
funkci.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Christian Engström

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) V případech, kdy částky splatné 
nositelům práv nemohou být rozděleny, 
protože se organizaci kolektivní správy 
nepodařilo určit a vyhledat nositele práv, 
mohlo by organizace kolektivní správy 
odradit od svědomitého úsilí při hledání 
náležitých nositelů práv, kdyby si v 
případě neúspěšného hledání mohly 
ponechat peníze a použít je na jiné účely. 
Vzhledem k tomu, že primární 
odpovědnost za kulturní politiku nesou 
členské státy, je vhodné, aby peníze, které 
nebyly rozděleny, připadly fondu, který 
bude za tímto účelem zřízen a spravován 
členským státem, ve kterém byly peníze 
vybrány. Fond je následně zodpovědný za 
uspokojení jakýchkoliv nároků ze strany 
nositelů práv, kteří se znovu objeví. Navíc 
každý členský stát rozhodne, jakým 
způsobem využije peníze z fondu na 
podobné účely, mezi které patří například 
platba nositelům práv, kteří se znovu 
objeví, dle směrnice 2012/28/EU 
o některých povolených způsobech užití 
osiřelých děl, digitalizace a obnova 
kulturního dědictví a podpora kulturní 
rozmanitosti.

Or. en
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Odůvodnění

Viz pozměněný článek 12.2

Pozměňovací návrh 77
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jelikož mají nositelé práv nárok na 
odměnu za využívání svých práv, je 
důležité, aby o všech jiných srážkách, než 
je úhrada nákladů na správu práv nebo 
srážky vyžadované vnitrostátními právními 
předpisy, rozhodovali členové kolektivních 
správců a aby správci byli vůči nositelům 
práv transparentní, pokud jde o pravidla, 
jimiž se tyto srážky řídí. Žádný nositel práv 
by neměl být v přístupu k sociálním, 
kulturním nebo vzdělávacím službám 
financovaným prostřednictvím těchto 
srážek diskriminován. Tato směrnice by 
však neměla ovlivnit vnitrostátní právo 
v žádném z aspektů, které nejsou touto 
směrnicí upraveny.

(16) Jelikož mají nositelé práv nárok na 
odměnu za využívání svých práv, je 
důležité, aby o všech jiných srážkách, než 
je úhrada nákladů na správu práv,
například srážky pro sociální, kulturní 
a vzdělávací účely, nebo srážky 
vyžadované vnitrostátními právními 
předpisy, rozhodovali členové kolektivních 
správců a aby správci byli vůči nositelům 
práv transparentní, pokud jde o pravidla, 
jimiž se tyto srážky řídí. Žádný nositel práv 
by neměl být v přístupu k sociálním, 
kulturním nebo vzdělávacím službám 
financovaným prostřednictvím těchto 
srážek diskriminován. Tato směrnice by 
však neměla ovlivnit vnitrostátní právo 
v žádném z aspektů, které nejsou touto 
směrnicí upraveny.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jelikož mají nositelé práv nárok na 
odměnu za využívání svých práv, je 
důležité, aby o všech jiných srážkách, než 

(16) Jelikož mají nositelé práv nárok na 
odměnu za využívání svých práv, je 
důležité, aby o všech srážkách rozhodovali
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je úhrada nákladů na správu práv nebo 
srážky vyžadované vnitrostátními 
právními předpisy, rozhodovali členové 
kolektivních správců a aby správci byli 
vůči nositelům práv transparentní, pokud 
jde o pravidla, jimiž se tyto srážky řídí.
Žádný nositel práv by neměl být v přístupu
k sociálním, kulturním nebo vzdělávacím 
službám financovaným prostřednictvím 
těchto srážek diskriminován. Tato směrnice 
by však neměla ovlivnit vnitrostátní právo 
v žádném z aspektů, které nejsou touto 
směrnicí upraveny.

všichni členové kolektivních správců a aby 
správci předložili nositelům práv 
transparentní pravidla, jimiž se tyto srážky 
řídí. Každý nositel práv by měl mít 
kdykoliv snadný přístup k sociálním, 
kulturním nebo vzdělávacím službám 
financovaným prostřednictvím těchto 
srážek a nikdo z nich by neměl být  
v tomto přístupu diskriminován. Tato 
směrnice by však neměla ovlivnit 
vnitrostátní právo v žádném z aspektů, 
které nejsou touto směrnicí upraveny.

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a) Aby došlo ke zjednodušení postupů 
a posílení transparentnosti a aby se 
zabránilo situacím, kdy uživatelé obdrží 
více faktur za táž práva k týmž dílům, 
měly by organizace kolektivní správy 
spolupracovat. Náklady na spolupráci 
a její přínosy, mezi které by mohla patřit 
výměna informací o licencích, společná 
databáze a společné vystavování faktur, je 
ještě třeba vyhodnotit.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)



AM\933267CS.doc 19/103 PE508.268v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a) Kolektivní správci a uživatelé by měli 
stanovit komunikační postupy, na jejichž 
základě by uživatelé mohli poskytovat 
nezbytné informace o užívání licencí 
a podávat dle svých možností přesné 
zprávy o skutečném využití licencovaných 
děl.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) K posílení důvěry nositelů práv, 
uživatelů i jiných kolektivních správců 
v oblasti správních služeb poskytovaných 
kolektivními správci by měl každý 
kolektivní správce stanovit zvláštní 
opatření pro dosažení transparentnosti. 
Každý kolektivní správce by proto měl 
informovat jednotlivé nositele práv 
o částkách, které mu byly vyplaceny, a 
o příslušných srážkách. Měli by být rovněž 
povinni poskytnout jiným kolektivním 
správcům, jejichž práva spravují 
prostřednictvím smluv o zastupování, 
dostatečné informace, včetně informací 
finančních. Každý kolektivní správce by 
měl rovněž zveřejnit dostatek informací, 
díky nimž nositelé práv, uživatelé a jiní 
kolektivní správci porozumí jeho struktuře 
a činnosti, kterou vykonává. Kolektivní 
správci by měli nositele práv, uživatele 
a jiné kolektivní správce zejména 
informovat o rozsahu svého repertoáru 
a svých předpisech týkajících se úhrady 
nákladů na správu práv, srážek a sazeb.

(19) K posílení důvěry nositelů práv, 
uživatelů i jiných kolektivních správců 
v oblasti správních služeb poskytovaných 
kolektivními správci by měl každý 
kolektivní správce stanovit zvláštní 
opatření pro dosažení transparentnosti. 
Každý kolektivní správce by proto měl 
informovat jednotlivé nositele práv 
o částkách, které mu byly vyplaceny, a 
o příslušných srážkách. Měli by být rovněž 
povinni poskytnout jiným kolektivním 
správcům, jejichž práva spravují 
prostřednictvím smluv o zastupování, 
dostatečné informace, včetně informací 
finančních. Každý kolektivní správce by 
měl rovněž zveřejnit dostatek informací, 
díky nimž nositelé práv, uživatelé, jiní 
kolektivní správci a veřejnost porozumí 
jeho struktuře a činnosti, kterou vykonává. 
Kolektivní správci by měli nositele práv, 
uživatele a jiné kolektivní správce zejména 
informovat o rozsahu svého repertoáru 
a svých předpisech týkajících se úhrady 
nákladů na správu práv, srážek a sazeb
a zpřístupnit tyto informace veřejnosti.
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Or. de

Pozměňovací návrh 82
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby nositelé práv byli schopni 
sledovat výkonnost svých kolektivních 
správců a porovnávat ji, měli by kolektivní
správci zveřejňovat výroční zprávu 
o transparentnosti obsahující srovnatelné 
finanční informace po provedeném auditu, 
které se týkají konkrétních činností
kolektivních správců. Kolektivní správci
by rovněž měli každoročně zveřejnit 
zvláštní zprávu o použití částky určené na 
sociální, kulturní a vzdělávací služby. Aby
nedošlo k nadměrnému zatížení menších
kolektivních správců a zajistila se 
přiměřenost povinností vyplývajících z této 
směrnice, členské státy by měly mít 
možnost, pokud to považují za nezbytné, 
nejmenší kolektivní správce od některých 
povinností v oblasti transparentnosti 
osvobodit.

(20) Aby nositelé práv byli schopni 
sledovat výkonnost svých organizací 
kolektivní správy a porovnávat ji, měly by
organizace kolektivní správy zveřejňovat 
výroční zprávu o transparentnosti 
obsahující srovnatelné finanční informace 
po provedeném auditu, které se týkají 
konkrétních činností organizací kolektivní 
správy. Organizace kolektivní správy by 
rovněž měly každoročně zveřejnit zvláštní 
zprávu o použití částky určené na sociální, 
kulturní a vzdělávací služby. Aby
v souladu se závazky ke zlepšování 
právních předpisů nedocházelo 
k nadměrným zátěžím menších organizací 
kolektivní správy a zajistila se přiměřenost 
povinností vyplývajících z této směrnice, 
členské státy by měly mít možnost, pokud 
to považují za nezbytné, nejmenší
organizace kolektivní správy od 
povinnosti zřídit tuto dozorčí funkci 
osvobodit.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se závazky ke zlepšování právních předpisů a se závazky Komise mohou členské 
státy osvobodit mikrosubjekty od určitých, potenciálně zatěžujících, požadavků.

Pozměňovací návrh 83
Rolandas Paksas
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Touto směrnicí nejsou dotčena 
opatření v členských státech upravující 
správu práv, jako jsou například rozšířené 
kolektivní licence, povinná kolektivní 
správa a právní domněnky zastoupení či 
převod práv za předpokladu, že jsou tato 
opatření slučitelná s právními předpisy a 
mezinárodními závazky Unie a jejích 
členských států. V případě výkonu 
povinné kolektivní správy veškerých děl 
podle příslušné kategorie práv nebo druhu 
obsahu děl se nevyžaduje závazek 
zveřejňovat repertoár, pokud je plněním 
povinností aktivně pověřen pouze jeden 
subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Přestože internet nezná hranic, trh s 
online hudebními službami je v EU stále 
roztříštěný a jednotný trh dosud není plně 
dokončen. V mnohých případech 
prohloubila roztříštěnost evropského 
digitálního trhu s online hudebními 
službami složitost a náročnost kolektivní 
správy práv v Evropě. Tato situace je 
v hlubokém rozporu s rychle narůstající 
poptávkou spotřebitelů po přístupu k 
digitálnímu obsahu a souvisejícím 
inovativním službám, včetně služeb 
přeshraničních.

(22) Přestože internet nezná hranic, trh s 
online hudebními službami je v EU stále 
roztříštěný a jednotný trh dosud není plně 
dokončen. V mnohých případech 
prohloubila roztříštěnost evropského 
digitálního trhu s online hudebními 
službami složitost a náročnost kolektivní 
správy práv v Evropě. Tato situace je 
v hlubokém rozporu s rychle narůstající 
poptávkou spotřebitelů po přístupu k 
digitálnímu obsahu a souvisejícím 
inovativním službám, včetně služeb 
přeshraničních. V důsledku toho nebyl 
optimálně využit potenciál informační 
technologie a spotřebitelé jsou ochuzeni o 



PE508.268v01-00 22/103 AM\933267CS.doc

CS

skutečný neomezený jednotný digitální trh 
s hudbou. Proto je důležité pokročit dále 
tímto směrem s cílem zajistit rovnocenné 
postavení volného pohybu zboží a služeb, 
a to fyzického i digitálního.  

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Poskytnutí licencí pro více území a 
více repertoárů k právům k užití 
hudebních děl online a zajištění 
spravedlivé a přiměřené odměny pro 
nositele práva prostřednictvím organizací 
kolektivní správy je ve všeobecném 
hospodářském a kulturním zájmu 
Evropské unie a jejích občanů. K zavedení 
a fungování účinného systému pro více 
území a repertoárů k právům k užití 
hudebních děl online je nepostradatelná 
přeshraniční spolupráce organizací 
kolektivní správy či konsolidace jejich 
licenčních činností zaměřených na sdílení 
jejich příslušných vzájemně se 
doplňujících repertoárů.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V online hudebním odvětví, v němž (24) V online hudebním odvětví, v němž 
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kolektivní správa autorských práv na 
územní bázi zůstává normou, je nezbytné 
v rozšiřujícím se přeshraničním kontextu 
vytvořit předpoklady pro co nejúčinnější 
postupy udělování licencí kolektivními 
správci. Je proto vhodné stanovit soubor 
pravidel koordinujících základní podmínky 
pro poskytování licencí pro více území 
k autorským právům k užití hudebních děl 
online kolektivními správci. Tato 
ustanovení by měla zajistit nezbytnou 
minimální kvalitu přeshraničních služeb 
poskytovaných kolektivními správci, 
zejména pokud jde o transparentnost 
zastoupeného repertoáru a přesnost 
finančních toků spojených s užitím práv.
Měla by rovněž stanovit rámec pro 
usnadnění dobrovolného slučování 
hudebního repertoáru, a snížit tak počet 
licencí, které uživatel potřebuje k 
provozování služby pro více území. Tato 
ustanovení by měla umožnit kolektivnímu 
správci, který sám nemůže tyto požadavky 
splnit, aby požádal jiného kolektivního 
správce o zastupování svého repertoáru pro 
více území. Žádaný správce by měl mít 
povinnost přijmout mandát žádajícího 
správce za předpokladu, že sloučí repertoár 
a nabídne nebo udělí licence pro více 
území. Rozvoj zákonných online 
hudebních služeb v rámci Unie by měl 
přispět i k boji proti pirátství.

kolektivní správa autorských práv na 
územní bázi zůstává normou, je nezbytné 
v rozšiřujícím se přeshraničním kontextu 
vytvořit předpoklady pro co nejúčinnější 
postupy udělování licencí organizacemi 
kolektivní správy. Je proto vhodné stanovit 
soubor pravidel koordinujících základní 
podmínky pro poskytování licencí pro více 
území k autorským právům k užití 
hudebních děl online organizacemi 
kolektivní správy, což zajistí spotřebitelům 
výběr a umožní pokračovat ve vytváření 
jednotného digitálního trhu. Tato 
ustanovení by měla zajistit nezbytnou 
minimální kvalitu přeshraničních služeb 
poskytovaných organizacím kolektivní 
správy, zejména pokud jde 
o transparentnost zastoupeného repertoáru 
a přesnost finančních toků spojených s 
užitím práv. Měla by rovněž stanovit rámec 
pro usnadnění dobrovolného slučování 
hudebního repertoáru, a snížit tak počet 
licencí, které uživatel potřebuje 
k provozování služby pro více území. Tato 
ustanovení by měla umožnit organizaci 
kolektivní správy, která sama nemůže tyto 
požadavky splnit, aby požádala jinou 
organizaci kolektivní správy o zastupování 
svého repertoáru pro více území. Žádaný 
správce by měl mít povinnost přijmout 
mandát žádajícího správce za předpokladu, 
že sloučí repertoár a nabídne nebo udělí 
licence pro více území. Rozvoj zákonných 
online hudebních služeb v rámci Unie by 
měl přispět i k boji proti pirátství.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V online hudebním odvětví, v němž
kolektivní správa autorských práv na 
územní bázi zůstává normou, je nezbytné 
v rozšiřujícím se přeshraničním kontextu 
vytvořit předpoklady pro co nejúčinnější 
postupy udělování licencí kolektivními 
správci. Je proto vhodné stanovit soubor 
pravidel koordinujících základní podmínky 
pro poskytování licencí pro více území 
k autorským právům k užití hudebních děl 
online kolektivními správci. Tato 
ustanovení by měla zajistit nezbytnou 
minimální kvalitu přeshraničních služeb 
poskytovaných kolektivními správci, 
zejména pokud jde o transparentnost 
zastoupeného repertoáru a přesnost
finančních toků spojených s užitím práv.
Měla by rovněž stanovit rámec pro 
usnadnění dobrovolného slučování 
hudebního repertoáru, a snížit tak počet 
licencí, které uživatel potřebuje k 
provozování služby pro více území. Tato 
ustanovení by měla umožnit kolektivnímu 
správci, který sám nemůže tyto požadavky 
splnit, aby požádal jiného kolektivního 
správce o zastupování svého repertoáru pro 
více území. Žádaný správce by měl mít 
povinnost přijmout mandát žádajícího 
správce za předpokladu, že sloučí repertoár 
a nabídne nebo udělí licence pro více 
území. Rozvoj zákonných online 
hudebních služeb v rámci Unie by měl 
přispět i k boji proti pirátství.

(24) Na rozdíl od jiných tvůrčích odvětví, 
v nichž udělování přímých licencí hraje 
významnější úlohu, kolektivní správa
autorských práv na územní bázi zůstává 
normou v hudebním odvětví. Z tohoto 
důvodu je nezbytné v rozšiřujícím se 
přeshraničním kontextu vytvořit 
předpoklady pro co nejúčinnější postupy 
udělování licencí kolektivními správci.  Je 
proto vhodné stanovit soubor pravidel 
koordinujících základní podmínky pro 
poskytování licencí pro více území 
k autorským právům k užití hudebních děl 
online kolektivními správci. Tato 
ustanovení by měla zajistit nezbytnou 
minimální kvalitu přeshraničních služeb 
poskytovaných kolektivními správci, 
zejména pokud jde o transparentnost 
zastoupeného repertoáru a přesnost 
finančních toků spojených s užitím práv.
Měla by rovněž stanovit rámec pro 
usnadnění dobrovolného slučování 
hudebního repertoáru, a snížit tak počet 
licencí, které uživatel potřebuje k 
provozování služby pro více území. Tato 
ustanovení by měla umožnit kolektivnímu 
správci, který sám nemůže tyto požadavky 
splnit, aby požádal jiného kolektivního 
správce o zastupování svého repertoáru pro 
více území. Žádaný správce by měl mít 
povinnost přijmout mandát žádajícího 
správce za předpokladu, že sloučí repertoár 
a nabídne nebo udělí licence pro více 
území. Rozvoj zákonných online 
hudebních služeb v rámci Unie by měl 
přispět i k boji proti pirátství.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sabine Verheyen
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Vysílací organizace se při vysílání 
svých vlastních rozhlasových a televizních 
programů, které zahrnují hudební díla, 
obvykle spoléhají na licenci od místního 
kolektivního správce. Tato licence je často 
omezena na činnosti vysílání. K tomu, aby 
byl tento druh televizního nebo 
rozhlasového vysílání dostupný též online, 
by byla nezbytná licence k právům k užití 
hudebních děl online. Za účelem 
snadnějšího udělování licencí k právům 
k užití hudebních děl online pro účely 
souběžného i pozdějšího online přenosu 
televizního a rozhlasového vysílání je 
nezbytné stanovit výjimku z pravidel, která 
by se jinak na udělování licencí pro více 
území k právům k užití hudebních děl 
online uplatňovala. Tato výjimka by měla 
být omezena na to, co je nezbytné
k umožnění přístupu k televizním nebo 
rozhlasovým programům online
a k materiálu, který má jednoznačně 
podřadný vztah k původnímu vysílání, 
vyrobenému pro účely, jakými jsou 
doplnění, upoutávky nebo recenze tohoto 
televizního nebo rozhlasového programu.
Neměla by vést k narušení hospodářské 
soutěže ve vztahu k jiným službám, které 
poskytují spotřebitelům přístup 
k jednotlivým hudebním nebo 
audiovizuálním dílům online, ani 
k restriktivním praktikám, např. rozdělení 
trhu nebo zákazníků, které jsou v rozporu 
s články 101 a 102 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

(35) Vysílací organizace se při vysílání 
svých vlastních rozhlasových a televizních 
programů, které zahrnují hudební díla, 
obvykle spoléhají na licenci od místního 
kolektivního správce. K tomu, aby byl 
tento druh televizního nebo rozhlasového 
vysílání dostupný též online, by byla 
nezbytná licence k právům k užití 
hudebních děl online. Za účelem 
snadnějšího udělování licencí k právům 
k užití hudebních děl online v zájmu online
zpřístupnění je nezbytné stanovit výjimku 
z pravidel, která by se jinak na udělování 
licencí pro více území k právům k užití 
hudebních děl online uplatňovala. Tato 
výjimka by měla být omezena na to, co je 
nezbytné k umožnění online přístupu 
k televizním nebo rozhlasovým 
programům a k online nabídkám 
spojených s lineárními vysílacími 
službami.. Neměla by vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu k jiným 
službám, které poskytují spotřebitelům 
přístup k jednotlivým hudebním nebo 
audiovizuálním dílům online, ani 
k restriktivním praktikám, např. rozdělení 
trhu nebo zákazníků, které jsou v rozporu 
s články 101 a 102 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je nezbytné zajistit účinné 
prosazování ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů přijatých podle této 
směrnice. Kolektivní správci by měli svým 
členům nabídnout zvláštní postupy pro 
vyřizování stížností a řešení sporů. Tyto 
postupy by měly být k dispozici rovněž 
dalším nositelům práv, které kolektivní 
správce zastupuje. Je také vhodné zajistit, 
aby členské státy měly nezávislé, nestranné 
a účinné orgány pro řešení sporů schopné 
řešit obchodní spory mezi kolektivními 
správci a uživateli týkající se platných 
nebo navrhovaných licenčních podmínek, 
jakož i situací, v nichž je zamítnuto udělení 
licence. Kromě toho by mohla být oslabena 
účinnost pravidel pro udělování licencí pro 
více území k právům k užití hudebních děl 
online, kdyby nezávislé a nestranné orgány 
spory mezi kolektivními správci a jejich 
protějšky neřešily rychle a účinně. Aniž je 
dotčeno právo na přístup k soudu, je v 
důsledku toho vhodné stanovit snadno 
přístupný, účinný a nestranný mimosoudní 
postup pro řešení střetů mezi kolektivními 
správci na jedné straně a poskytovateli 
online hudebních služeb, nositeli práv nebo 
jinými kolektivními správci na straně 
druhé.

(36) (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Tato směrnice dodržuje základní práva (41) (Netýká se českého znění.)
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a ctí zásady obsažené v Listině základních 
práv Evropské unie. Požadavek směrnice 
zpřístupnit členům, nositelům práv, 
uživatelům a kolektivním správcům 
mechanismy řešení sporů by neměl 
stranám sporu bránit ve výkonu jejich 
práva na přístup k soudu, které zaručuje 
Listina základních práv Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Ustanoveními této směrnice není 
dotčeno použití práva v oblasti 
hospodářské soutěže a dalších právních 
předpisů příslušných pro jiné oblasti 
zahrnující důvěrnost údajů, obchodní 
tajemství, soukromí, přístup k 
dokumentům, smluvní právo a mezinárodní 
právo soukromé týkající se kolizních 
norem a příslušnosti soudů.

(43) Ustanoveními této směrnice není 
dotčeno použití práva v oblasti 
hospodářské soutěže a dalších právních 
předpisů příslušných pro jiné oblasti 
zahrnující důvěrnost údajů, zejména pokud 
jde o jednotlivé dohody a dohody 
o zachování důvěrnosti, obchodní 
tajemství, soukromí, přístup k 
dokumentům, smluvní právo a mezinárodní 
právo soukromé týkající se kolizních 
norem a příslušnosti soudů.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví požadavky, které 
jsou nezbytné k zajištění řádného 
fungování správy autorského práva a práv s 

Tato směrnice stanoví požadavky, které 
jsou nezbytné k zajištění řádného 
fungování správy autorského práva a práv
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ním souvisejících vykonávané kolektivními 
správci. Stanoví rovněž požadavky na 
udělování licencí pro více území 
k autorským právům k užití hudebních děl 
online kolektivními správci.

s ním souvisejících vykonávané
organizacemi kolektivní správy. Stanoví 
rovněž požadavky na udělování licencí pro 
více území k autorským právům k užití 
hudebních děl online kolektivními správci.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví požadavky, které 
jsou nezbytné k zajištění řádného 
fungování správy autorského práva a práv s 
ním souvisejících vykonávané kolektivními 
správci. Stanoví rovněž požadavky na 
udělování licencí pro více území 
k autorským právům k užití hudebních děl 
online kolektivními správci.

Tato směrnice stanoví požadavky, které 
jsou nezbytné k zajištění řádného 
fungování správy autorského práva a práv 
s ním souvisejících vykonávané
organizacemi kolektivní správy. Stanoví 
rovněž požadavky na udělování licencí pro 
více území k autorským právům k užití 
hudebních děl online kolektivními správci.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavy I, II a IV s výjimkou článků 36 a 40 
se použijí na všechny kolektivní správce 
usazené v Unii.

Hlavy I, II a IV s výjimkou článků 36 a 40 
se použijí na všechny organizace
kolektivní správy působící nejméně v
jednom členském státě v Unii.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zabránit obcházení pravidel zřízením organizace mimo EU by se směrnice měla 
uplatňovat na všechny organizace kolektivní správy, které působí v nejméně jednom členském 
státě.

Pozměňovací návrh 95
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava III se nevztahuje na kolektivní 
správce, kteří v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy i předpisy Unie udělují 
vysílacím stanicím licence na online 
nabídky spojené s lineárními vysílacími 
službami.

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava I, článek 10, čl. 11 odst. 1, články 
12, 15, 16, 18, 19 a 20 hlavy II, hlava III a 
články 34, 35, 37 a 38 hlavy IV se použijí 
na všechny nezávislé obchodní 
provozovatele, kteří jako svou základní či 
hlavní činnost poskytují služby kolektivní 
správy práv nositelům autorských práv 
nebo práv s autorským právem 
souvisejících na komerčním základě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavy I, II a IV této směrnice platí pro 
všechny kolektivní správce se sídlem 
v Evropské unii. Členské státy mohou 
uplatnit oblast působnosti této směrnice 
od kapitoly 2 hlavy I do kapitoly 5 hlavy II 
a hlavy IV, s výjimkou článku 36 a 40, na 
kolektivní správce ze třetích zemí, pokud 
tito kolektivní správci  udělují licence 
k užívacím právům na území členských 
států.

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Christian Engström

Návrh směrnice
Článek 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kolektivním správcem“ se rozumí 
organizace, která je ze zákona nebo 
prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna více 
než jedním nositelem práv výhradně nebo 
hlavně ke správě autorského práva nebo 
práv s ním souvisejících a která je ve 
vlastnictví nebo pod kontrolou svých 
členů;

a) „organizací kolektivní správy“ se 
rozumí organizace, která je ze zákona nebo 
prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna
jménem více než jednoho nositele práv 
výhradně nebo hlavně ke správě 
autorského práva nebo práv s ním 
souvisejících, přičemž usiluje o společný 
prospěch těchto nositelů práv, a která je:
i) ve vlastnictví nebo pod kontrolou svých 
členů nebo
ii) svou podstatou neziskovou organizací 
nebo
iii) ve vlastnictví nebo pod kontrolou 
jedné či více organizací kolektivní správy;
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Or. en

Odůvodnění

Definice navržená irským předsednictvím s přidaným bodem iii) s cílem zajistit, aby se 
směrnice vztahovala i na dceřiné společnosti. 

Pozměňovací návrh 99
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Článek 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kolektivním správcem“ se rozumí 
organizace, která je ze zákona nebo 
prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna více 
než jedním nositelem práv výhradně nebo 
hlavně ke správě autorského práva nebo 
práv s ním souvisejících a která je ve 
vlastnictví nebo pod kontrolou svých 
členů;

a) „organizací kolektivní správy“ se 
rozumí jakákoli nezisková organizace, 
která je ze zákona nebo prostřednictvím 
postoupení, licence nebo jiného smluvního 
ujednání zmocněna výhradně nebo hlavně 
ke kolektivní správě určité kategorie děl či 
jiného předmětu ochrany nebo určité 
kategorie autorského práva nebo práv s 
ním souvisejících a k poskytování licencí 
k nim, a to jménem a na náklady více než 
jednoho nositele práv, a která vychází ze 
zásady solidarity mezi nositeli práv a její 
fiduciární povinnosti jednat v zájmu všech 
nositelů práv, které zastupuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kolektivním správcem“ se rozumí 
organizace, která je ze zákona nebo 
prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna více 
než jedním nositelem práv výhradně nebo 

a) „organizací kolektivní správy“ se 
rozumí jakákoli zisková či nezisková
organizace, která je ze zákona nebo 
prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna
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hlavně ke správě autorského práva nebo 
práv s ním souvisejících a která je ve 
vlastnictví nebo pod kontrolou svých 
členů;

jménem více než jednoho nositele práv 
výhradně nebo hlavně ke správě 
autorského práva nebo práv s ním 
souvisejících, přičemž usiluje o společný 
prospěch těchto nositelů práv:

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Článek 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kolektivním správcem“ se rozumí 
organizace, která je ze zákona nebo 
prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna více 
než jedním nositelem práv výhradně nebo 
hlavně ke správě autorského práva nebo 
práv s ním souvisejících a která je ve 
vlastnictví nebo pod kontrolou svých 
členů;

a) „organizací kolektivní správy“ se 
rozumí organizace, která je ze zákona nebo 
prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna
značným počtem nositelů práv výhradně 
nebo hlavně ke správě autorského práva 
nebo práv s ním souvisejících a která je ve 
vlastnictví nebo pod kontrolou svých 
členů;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „sdružením práv online“ se rozumí 
jakákoli forma spolupráce organizací 
kolektivní správy s jinými organizacemi 
kolektivní správy nebo subjekty ve smyslu 
článku 31 této směrnice, jenž slouží 
k účelům poskytování licencí k právům 
k užití hudebních děl online a zahrnuje 
repertoár všech zúčastněných organizací 
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kolektivní správy a zapojených subjektů;   

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Článek 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „členem kolektivního správce“ se 
rozumí nositel práv nebo subjekt přímo 
zastupující nositele práv, včetně jiných 
kolektivních správců a sdružení nositelů 
práv, který splňuje požadavky na členství v 
kolektivním správci;

c) „členem kolektivního správce“ se 
rozumí nositel práv nebo subjekt přímo 
zastupující nositele práv, včetně jiných 
kolektivních správců a sdružení nositelů 
práv, jako jsou odborové organizace, který 
splňuje požadavky na členství v 
kolektivním správci;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Christian Engström

Návrh směrnice
Článek 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „příjmy z výkonu práv“ se rozumí příjem 
vybraný kolektivním správcem jménem 
nositelů práv, ať už pochází z výlučného 
práva, práva na odměnu nebo práva na 
náhradní odměnu;

f) „příjmy z výkonu práv“ se rozumí příjem 
vybraný organizací kolektivní správy
jménem nositelů práv, ať už pochází z 
výlučného práva, práva na odměnu nebo 
práva na náhradní odměnu, a včetně 
veškerých příjmů z investování příjmů z 
výkonu práv;

Or. en

Odůvodnění

Článek 10 uvádí, že tento příjem z investování by měl být veden odděleně od prostředků 
organizace kolektivní správy, nikoliv však skutečnost, že by se měl vyplácet nositelům práv.  
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Začlenění příjmu z investování do definice představuje nejednoduší způsob, jak to napravit.

Pozměňovací návrh 105
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Článek 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „příjmy z výkonu práv“ se rozumí příjem 
vybraný kolektivním správcem jménem 
nositelů práv, ať už pochází z výlučného 
práva, práva na odměnu nebo práva na 
náhradní odměnu;

f) „příjmy z výkonu práv“ se rozumí příjem 
vybraný kolektivním správcem jménem 
nositelů práv, ať už pochází z výlučného 
práva nebo práva na odměnu;

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Článek 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „uživatelem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která provádí úkony, jež 
vyžadují povolení od nositelů práv,
odměnu nositelům práv nebo vyplacení 
náhradní odměny nositelům práv, a která 
nejedná jako spotřebitel;

i) „uživatelem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která provádí úkony, jež 
vyžadují povolení od nositelů práv nebo
odměnu nositelům práv, a která nejedná 
jako spotřebitel;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek 3 a
Obecné zásady

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správci, kteří spadají do jejich pravomoci, 
dodržovali ustanovení této směrnice. Pro 
účely této směrnice by pravomoci 
členského státu měli podléhat jak 
kolektivní správci, kteří jsou usazeni na 
území daného členského státu, tak ti, kteří 
v daném členském státu udělují licence k 
podstatné části svého repertoáru.
2. Členské státy mohou vyžadovat od 
kolektivních správců, kteří spadají do 
jejich pravomoci nebo kteří v tomto státě 
působí, aby splňovali přísnější či 
podrobnější pravidla v oblastech, které 
koordinuje tato směrnice, a to za 
předpokladu, že jsou tyto předpisy 
v souladu s právem Unie.
3. V případech, kdy členský stát:
a) využil možnost přijetí podrobnějších 
nebo přísnějších pravidel obecného 
veřejného zájmu podle odstavce 2 a
b) dojde k závěru, že kolektivní správce, 
který spadá do pravomoci jiného 
členského státu, plánuje na jeho území 
udělovat mnoho licencí,
může kontaktovat příslušný členský stát, 
pod jehož  pravomoc kolektivní správce 
spadá, s cílem nalézt vzájemně přijatelné 
řešení vzniklých problémů.

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby kolektivní správci 
jednali v nejlepším zájmu svých členů a 
neukládali nositelům práv, jejichž práva
spravují, povinnosti, které nejsou 
objektivně nezbytné pro ochranu práv a 
zájmů těchto nositelů práv.

Členské státy zajistí, aby organizace
kolektivní správy jednaly v nejlepším 
zájmu nositelů práv, jejichž práva
zastupují, a neukládaly jim povinnosti, 
které nejsou objektivně nezbytné pro 
ochranu práv a zájmů těchto nositelů práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby kolektivní správci 
jednali v nejlepším zájmu svých členů 
a neukládali nositelům práv, jejichž práva 
spravují, povinnosti, které nejsou 
objektivně nezbytné pro ochranu práv 
a zájmů těchto nositelů práv.

Členské státy zajistí, aby kolektivní správci 
jednali ve společném zájmu svých členů 
a neukládali nositelům práv, jejichž práva 
spravují, povinnosti, které nejsou 
objektivně nezbytné pro ochranu práv 
a zájmů těchto nositelů práv, pokud 
kolektivním správcům dostatečně umožní 
vyjednávat s uživateli práv.

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nositelé práv 
mohli svobodně svěřit svá práva 
organizaci kolektivní správy a aby, jestliže 
se tak rozhodli, toto rozhodnutí mělo 
přednost před jakýmkoli předpokládaným 
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převodem práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nositelé práv mají právo zmocnit
kolektivního správce podle své volby ke 
správě práv, kategorií práv nebo druhů děl 
a jiných předmětů ochrany dle své volby 
v členských státech podle svého výběru, 
bez ohledu na členský stát bydliště nebo 
usazení nebo na státní příslušnost
kolektivního správce či nositele práv.

2. Nositelé práv mají právo zmocnit
organizaci kolektivní správy podle své 
volby ke správě práv, kategorií práv nebo 
druhů děl a jiných předmětů ochrany dle 
své volby v členských státech podle svého 
výběru, bez ohledu na členský stát bydliště 
nebo usazení nebo na státní příslušnost
organizace kolektivní správy či nositele 
práv. Organizace kolektivní správy má 
právo požadovat výhradní postoupení 
těchto práv na všechna díla svých členů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nositelé práv mají právo zmocnit
kolektivního správce podle své volby ke 
správě práv, kategorií práv nebo druhů děl 
a jiných předmětů ochrany dle své volby 
v členských státech podle svého výběru, 
bez ohledu na členský stát bydliště nebo 
usazení nebo na státní příslušnost 
kolektivního správce či nositele práv.

2. Podle pravidel, o nichž společně 
rozhodlo valné shromáždění, mají nositelé 
práv právo zmocnit organizaci kolektivní 
správy podle své volby ke správě práv, 
kategorií práv nebo druhů děl a jiných 
předmětů ochrany dle své volby 
v členských státech podle svého výběru, 
bez ohledu na členský stát bydliště nebo 
usazení nebo na státní příslušnost 
kolektivního správce či nositele práv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 113
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nositelé práv mají právo zmocnit
kolektivního správce podle své volby ke 
správě práv, kategorií práv nebo druhů děl 
a jiných předmětů ochrany dle své volby 
v členských státech podle svého výběru, 
bez ohledu na členský stát bydliště nebo 
usazení nebo na státní příslušnost
kolektivního správce či nositele práv.

2. Nositelé práv mají právo zmocnit
organizaci kolektivní správy podle své 
volby ke správě práv, kategorií práv, děl
nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany 
dle své volby v členských státech podle 
svého výběru, bez ohledu na členský stát 
bydliště nebo usazení nebo na státní 
příslušnost organizace kolektivní správy či 
nositele práv.

Or. en

Odůvodnění

Nositelé práv by si měli zachovat právo svobodně rozhodovat o právech ke svým vlastním 
dílům. V jiných zemích, například ve Spojených státech, jsou nositelé práv oprávněni 
spravovat jednotlivá díla v rámci svých organizací kolektivní správy.

Pozměňovací návrh 114
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nositelé práv mají právo zmocnit 
kolektivního správce podle své volby ke 
správě práv, kategorií práv nebo druhů děl 
a jiných předmětů ochrany dle své volby 
v členských státech podle svého výběru, 
bez ohledu na členský stát bydliště nebo 
usazení nebo na státní příslušnost 
kolektivního správce či nositele práv.

2. Nositelé práv mají právo zmocnit 
kolektivního správce podle své volby ke 
správě práv, druhů děl a jiných předmětů 
ochrany dle své volby v členských státech 
podle svého výběru, bez ohledu na členský 
stát bydliště nebo usazení nebo na státní 
příslušnost kolektivního správce či nositele 
práv.
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Or. fr

Odůvodnění

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Pozměňovací návrh 115
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou kolektivním 
správcům, kteří spravují autorská práva v 
oblasti audiovizuálního odvětví, stanovit 
opatření umožňující jejich valné hromadě, 
aby po nositelích práv požadovala svěření 
správy kombinace práv, druhů děl a 
jiných předmětů ochrany dle jejich volby. 

Or. fr

Odůvodnění

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Pozměňovací návrh 116
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nositelé práv zmocní kolektivního 
správce správou svých práv, nemusí jej 
pověřit správou všech svých děl a mají 
možnost vyloučit některá díla z kolektivní 
správy. V případě výlučného zmocnění má 
pověření omezené trvání po dobu nejvýše 
pěti let. 

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy přijmout zvláštní opatření 
pro správu práv v oblasti audiovizuálního 
odvětví, opravňující kolektivní správce k 
tomu, aby po nositelích práv požadovali 
svěření kolektivní správy práv na veškeré 
způsoby využívání díla. 

Or. fr

Odůvodnění

Na rozdíl od hudebního odvětví by fragmentace podílu práv podle kategorie v audiovizuálním 
odvětví mohla nepříznivě ovlivnit odměnu autorů a vysílací podmínky provozovatelů 
televizního vysílání, což je způsobeno specifickou rovnováhou sil mezi autory a producenty. 

Pozměňovací návrh 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nositelé práv mají právo udělovat 
volné licence k použití svých děl a práv 
pro nekomerční účely. V tom případě 
nositelé práv včas uvědomí své organizace 
kolektivní správy zmocněné ke správě 
práv k těmto dílům, že tato volná licence 
byla udělena.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nositelé práv mají právo udělovat 
volné licence k použití svých děl a práv 
pro nekomerční účely. V tom případě 
nositelé práv včas uvědomí své organizace 
kolektivní správy zmocněné ke správě 
práv k těmto dílům, že tato volná licence 
byla udělena.

Or. en

Odůvodnění

Nositelé práv by měli mít při správě svých děl větší flexibilitu: nositelé práv by měli mít právo 
se rozhodnout, zda by některá z jejich děl mohla být použita v rámci volné licence, například 
v rámci Creative Commons, aniž by došlo k ohrožení jejich členství v organizaci kolektivní 
správy, která je zastupuje.

Pozměňovací návrh 120
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Členové a nositelé práv kolektivních 
správců mají právo používat odlišné 
licence pro komerční a nekomerční účely.

Or. de

Odůvodnění

Nositelé práv by měli mít nárok na  používání odlišné licence jako Creative Commons.

Pozměňovací návrh 121
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nositelé práv mají právo v přiměřené 
výpovědní lhůtě nepřesahující šest měsíců 
ukončit zmocnění ke správě práv, kategorií 
práv nebo druhů děl a jiných předmětů 
ochrany udělené kolektivnímu správci 
nebo kolektivnímu správci odejmout 
jakékoli z těchto práv nebo kategorií práv 
nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany 
podle své volby v členských státech podle 
svého výběru. Kolektivní správce může 
rozhodnout, že toto ukončení nebo odnětí 
nabude účinku jen v polovině a na konci 
účetního období podle toho, co nastane 
dříve po uplynutí výpovědní lhůty.

3. Nositelé práv mají právo v přiměřené 
výpovědní lhůtě nepřesahující šest měsíců 
ukončit zmocnění ke správě práv, kategorií 
práv nebo druhů děl a jiných předmětů 
ochrany udělené kolektivnímu správci 
nebo kolektivnímu správci odejmout 
jakékoli z těchto práv nebo kategorií práv 
nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany 
podle své volby v členských státech podle 
svého výběru.

Or. de

Odůvodnění

Není žádný důvod k omezování „práva na odstoupení od smlouvy“  dlouhými lhůtami a k jeho 
znesnadňování.

Pozměňovací návrh 122
Bernadette Vergnaud



AM\933267CS.doc 43/103 PE508.268v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nositelé práv mají právo v přiměřené 
výpovědní lhůtě nepřesahující šest měsíců 
ukončit zmocnění ke správě práv, kategorií 
práv nebo druhů děl a jiných předmětů 
ochrany udělené kolektivnímu správci 
nebo kolektivnímu správci odejmout 
jakékoli z těchto práv nebo kategorií práv 
nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany 
podle své volby v členských státech podle 
svého výběru. Kolektivní správce může 
rozhodnout, že toto ukončení nebo odnětí 
nabude účinku jen v polovině a na konci 
účetního období podle toho, co nastane 
dříve po uplynutí výpovědní lhůty.

3. Nositelé práv mají právo v přiměřené 
výpovědní lhůtě nepřesahující šest měsíců 
ukončit zmocnění ke správě práv, kategorií 
práv nebo druhů děl a jiných předmětů 
ochrany udělené kolektivnímu správci 
nebo kolektivnímu správci odejmout 
jakékoli z těchto práv nebo kategorií práv 
nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany 
podle své volby v členských státech podle 
svého výběru. Kolektivní správce může 
rozhodnout, že toto ukončení nebo odnětí 
nabude účinku až po uplynutí doby 
nepřesahující dva roky od data, ve kterém 
se autor připojil.    

Or. fr

Odůvodnění

Pokud je nezbytné umožnit právo na odnětí, je třeba ho regulovat tak, aby se zabránilo 
nežádoucím účinkům, které by mohly narušit samotné zásady rovného rozdělování 
a solidarity, které jsou základními úlohami organizací kolektivní správy.  

Pozměňovací návrh 123
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nositelé práv mají právo v přiměřené 
výpovědní lhůtě nepřesahující šest měsíců 
ukončit zmocnění ke správě práv, kategorií 
práv nebo druhů děl a jiných předmětů 
ochrany udělené kolektivnímu správci
nebo kolektivnímu správci odejmout 
jakékoli z těchto práv nebo kategorií práv 
nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany
podle své volby v členských státech podle 

3. Nositelé práv mají právo v přiměřené 
výpovědní lhůtě nepřesahující šest měsíců 
ukončit zmocnění ke správě práv, kategorií 
práv, děl nebo druhů děl a jiných předmětů 
ochrany udělené organizaci kolektivní 
správy nebo organizaci kolektivní správy
odejmout jakékoli z těchto práv nebo 
kategorií práv, děl nebo druhů děl a jiných 
předmětů ochrany podle své volby 
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svého výběru. Kolektivní správce může 
rozhodnout, že toto ukončení nebo odnětí 
nabude účinku jen v polovině a na konci 
účetního období podle toho, co nastane 
dříve po uplynutí výpovědní lhůty.

v členských státech podle svého výběru, a 
to kdykoliv během platnosti zmocnění.
Organizace kolektivní správy může 
rozhodnout, že toto ukončení nebo odnětí 
nabude účinku jen v polovině a na konci 
účetního období podle toho, co nastane 
dříve po uplynutí výpovědní lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Jednotlivá díla, viz čl. 5 odst. 2.

Pozměňovací návrh 124
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nositelé práv mají právo v přiměřené 
výpovědní lhůtě nepřesahující šest měsíců 
ukončit zmocnění ke správě práv, kategorií 
práv nebo druhů děl a jiných předmětů 
ochrany udělené kolektivnímu správci 
nebo kolektivnímu správci odejmout 
jakékoli z těchto práv nebo kategorií práv 
nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany 
podle své volby v členských státech podle 
svého výběru. Kolektivní správce může 
rozhodnout, že toto ukončení nebo odnětí 
nabude účinku jen v polovině a na konci 
účetního období podle toho, co nastane 
dříve po uplynutí výpovědní lhůty.

3. Nositelé práv mají právo v přiměřené 
výpovědní lhůtě nepřesahující šest měsíců 
ukončit zmocnění ke správě práv, druhů 
děl a jiných předmětů ochrany udělené 
kolektivnímu správci nebo kolektivnímu 
správci odejmout jakékoli z těchto práv 
nebo kategorií práv nebo druhů děl a jiných 
předmětů ochrany podle své volby v 
členských státech podle svého výběru. 
Kolektivní správce může rozhodnout, že 
toto ukončení nebo odnětí nabude účinku 
až na konci účetního období.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba stvrdit právo na odnětí správy práv. Členské státy však musí mít možnost regulovat 
podmínky autorů na právo na odstoupení od smlouvy, aby se zamezilo situaci, kdy lidé střídají 
organizace kolektivní správy, což se  objektivně považuje za zneužívání.  Takovéto zneužívání 
by organizacím kolektivní správy bránilo plnit jejich úlohy při rozdělování správních nákladů 
ve prospěch všech autorů, chránění a prosazování kulturní odlišnosti, a narušilo by právní 
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bezpečnost uživatelů.   

Pozměňovací návrh 125
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s právními předpisy v oblasti 
hospodářské soutěže mohou členské státy 
stanovit opatření, která organizace 
kolektivní správy opravňuje k tomu, aby 
přijaly přizpůsobená podrobná pravidla 
zaměřená na omezení možností nositelů 
práv střídat organizace kolektivní správy 
způsobem. který se objektivně považuje za 
zneužívání.  

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba stvrdit právo na odnětí správy práv. Členské státy však musí mít možnost regulovat 
podmínky autorů na právo na odstoupení od smlouvy, aby se zamezilo situaci, kdy lidé střídají 
organizace kolektivní správy, což se  objektivně považuje za zneužívání. Takovéto zneužívání 
by organizacím kolektivní správy bránilo plnit jejich úlohy při rozdělování správních nákladů 
ve prospěch všech autorů, chránění a prosazování kulturní odlišnosti, a narušilo by právní 
bezpečnost uživatelů.   

Pozměňovací návrh 126
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Kolektivní správci nesmějí omezovat 
výkon práv uvedených v odstavcích 3 a 4 
požadavkem, aby byla správa práv nebo 
kategorií práv nebo druhu děl a jiného 
předmětu ochrany, na které se vztahuje 
ukončení nebo odnětí, svěřena jinému 
kolektivnímu správci.

5. Organizace kolektivní správy nesmějí 
omezovat výkon práv uvedených 
v odstavcích 3 a 4 požadavkem, aby byla 
správa práv nebo kategorií práv, děl nebo 
druhu děl a jiného předmětu ochrany, na 
které se vztahuje ukončení nebo odnětí, 
svěřena jiné organizaci kolektivní správy.
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Or. en

Odůvodnění

Jednotlivá díla, viz čl. 5 odst. 2.

Pozměňovací návrh 127
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby nositel práv dal 
konkrétně pro každé právo nebo kategorii 
práv nebo druh děl a jiný předmět ochrany 
výslovný souhlas, kterým zmocňuje
kolektivního správce ke správě, a aby byl 
tento souhlas doložen v listinné podobě.

6. Členské státy zajistí, aby nositel práv dal 
konkrétně pro každé právo nebo kategorii 
práv, díla nebo druh děl a jiný předmět 
ochrany výslovný souhlas, kterým 
zmocňuje organizaci kolektivní správy ke 
správě, a aby byl tento souhlas doložen 
v listinné podobě.

Or. en

Odůvodnění

Jednotlivá díla, viz čl. 5 odst. 2.

Pozměňovací návrh 128
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prvním pododstavcem tohoto odstavce 
nejsou dotčena ujednání v členských 
státech upravující správu práv 
prostřednictvím rozšířených kolektivních 
licencí, povinné kolektivní správy nebo 
podobných systémů či jejich kombinace a 
právních domněnek zastoupení či převodu 
práv.
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Or. en

(Viz znění čl. 1 odst. 5 směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití 
osiřelých děl – Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 5)

Odůvodnění

Jak je zdůrazněno ve směrnici o osiřelých dílech, kolektivní správci nejsou povinni získávat 
souhlas nositelů práv, na něž se vztahují rozšířené kolektivní licence nebo další podobné 
systémy v členském státě.

Pozměňovací návrh 129
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Každý člen organizace kolektivní 
správy má právo vyžádat si kdykoli během 
platnosti zmocnění externí nezávislý audit 
své organizace kolektivní správy.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k řadě případů korupce nebo špatného řízení 
fondů v organizacích kolektivní správy, je třeba usnadnit provádění externích auditů, aby 
mohla být zajištěna skutečná nezávislost a péče.     

Pozměňovací návrh 130
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kolektivní správci informují své členy o 
jejich právech podle odstavců 1 až 6 do
šesti měsíců od data provedení této 
směrnice do vnitrostátního práva.

Organizace kolektivní správy informují 
své členy o jejich právech podle odstavců 1 
až 6 do čtyř měsíců od data provedení této 
směrnice do vnitrostátního práva.
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Pozměňovací návrh 131
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kolektivní správci přijmou nositele práv 
za členy, pokud splňují požadavky 
členství. Žádost o členství mohou 
odmítnout pouze na základě objektivních 
kritérií. Tato kritéria jsou obsažena ve 
stanovách kolektivního správce nebo v 
podmínkách členství v kolektivním správci 
a jsou zveřejněna.

2. Kolektivní správci odmítnou žádost o 
členství pouze na základě objektivních 
kritérií. Tato kritéria jsou obsažena ve 
stanovách kolektivního správce nebo v 
podmínkách členství v kolektivním správci 
a jsou zveřejněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kolektivní správci přijmou nositele práv 
za členy, pokud splňují požadavky členství. 
Žádost o členství mohou odmítnout pouze 
na základě objektivních kritérií. Tato 
kritéria jsou obsažena ve stanovách 
kolektivního správce nebo v podmínkách 
členství v kolektivním správci a jsou 
zveřejněna.

2. Kolektivní správci přijmou nositele práv 
za členy, pokud splňují požadavky členství. 
Žádost o členství mohou odmítnout pouze 
na základě objektivních a transparentních
kritérií. Nositeli práv se musí dostat 
jasného zdůvodnění, proč byla jeho žádost 
o členství odmítnuta. Tato kritéria jsou 
obsažena ve stanovách kolektivního 
správce nebo v podmínkách členství 
v kolektivním správci a jsou zveřejněna. 
Kritéria musí být utvořena tak, aby nebyla 
diskriminační, a nesmí vést k vylučování 
členů na základě velikosti repertoáru, 
očekávaných příjmů z poplatků nebo 
dřívějších licenčních smluv.
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Pozměňovací návrh 133
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kolektivní správci přijmou nositele práv 
za členy, pokud splňují požadavky členství.
Žádost o členství mohou odmítnout pouze 
na základě objektivních kritérií. Tato 
kritéria jsou obsažena ve stanovách 
kolektivního správce nebo v podmínkách 
členství v kolektivním správci a jsou 
zveřejněna.

2. Kolektivní správci přijmou nositele práv
a subjekty zastupující nositele práv, včetně 
jiných organizací kolektivní správy a 
sdružení nositelů práv za členy, pokud 
splňují požadavky členství. Žádost o 
členství mohou odmítnout pouze na 
základě objektivních a nediskriminačních
kritérií. Tato kritéria jsou obsažena ve 
stanovách kolektivního správce nebo v 
podmínkách členství v kolektivním správci 
a jsou zveřejněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanovy kolektivního správce stanoví 
vhodný a účinný mechanismus pro účast 
svých členů v rozhodovacím procesu 
kolektivního správce. Zastoupení různých 
kategorií členů v rozhodovacím procesu
musí být spravedlivé a vyvážené.

3. Stanovy kolektivního správce stanoví 
vhodný, účinný a demokratický
mechanismus pro účast svých členů 
v rozhodovacím procesu kolektivního
správce. Členové musí být při
rozhodovacím procesu spravedlivě 
a vyváženě zastoupeni ve všech grémiích 
a mít na valné hromadě aktivní i pasivní 
volební právo.

Or. de
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Odůvodnění

Různé kategorie členů nejsou potřeba.

Pozměňovací návrh 135
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Stanovy kolektivního správce stanoví 
vhodný a účinný mechanismus pro účast 
svých členů v rozhodovacím procesu 
kolektivního správce. Zastoupení různých 
kategorií členů v rozhodovacím procesu 
musí být spravedlivé a vyvážené.

3. Stanovy kolektivního správce stanoví 
vhodný a účinný mechanismus pro účast 
svých členů v rozhodovacím procesu 
kolektivního správce. Zastoupení různých 
kategorií členů na všech úrovních 
rozhodovacího procesu musí být 
spravedlivé a vyvážené.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valná hromada členů kolektivních 
správců se svolává nejméně jednou ročně.

2. Valná hromada členů kolektivních 
správců se svolává nejméně jednou ročně.
Valná hromada je zmocněna k přijímání 
strategických rozhodnutí kolektivního 
správce, jejichž provádění může být 
přeneseno na orgány plnící dozorčí 
funkci, přičemž se zajistí odpovídající 
zastoupení nositelů práv s úzce 
zaměřeným repertoárem v tomto subjektu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valná hromada členů kolektivních 
správců se svolává nejméně jednou ročně.

2. Valná hromada členů kolektivních 
správců se svolává nejméně jednou ročně.
Valná hromada je zmocněna k přijímání 
strategických rozhodnutí kolektivního 
správce. Oprávnění přijímat jakákoli 
rozhodnutí může být valnou hromadou 
přeneseno na orgány plnící dozorčí 
funkci.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Valná hromada schvaluje jakékoli 
změny stanov kolektivního správce 
a podmínek členství v kolektivním správci, 
pokud tyto podmínky nejsou upraveny 
stanovami.

3. Valná hromada schvaluje jakékoli 
změny stanov kolektivního správce 
a podmínek členství v kolektivním správci.

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Valná hromada nerozhoduje o jmenování vypouští se
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nebo odvolání členů představenstva nebo 
jednotlivých výkonných ředitelů, pokud 
pravomoc jmenovat nebo odvolat je náleží 
dozorčí radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) způsob rozdělení částek splatných 
nositelům práv s výjimkou případů, kdy 
valná hromada rozhodne o přenesení 
tohoto rozhodnutí na subjekt, který 
vykonává dozorčí funkci;

a) způsob rozdělení částek splatných 
nositelům práv;

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) použití částek splatných nositelům 
práv, jež nemohou být rozděleny tak, jak 
je uvedeno v čl. 12 odst. 2 s výjimkou 
případů, kdy valná hromada rozhodne o 
přenesení tohoto rozhodnutí na subjekt, 
který vykonává dozorčí funkci;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění tohoto pododstavce je důsledkem navržené změny čl. 12 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 142
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) použití částek splatných nositelům práv, 
jež nemohou být rozděleny tak, jak je 
uvedeno v čl. 12 odst. 2 s výjimkou 
případů, kdy valná hromada rozhodne 
o přenesení tohoto rozhodnutí na subjekt, 
který vykonává dozorčí funkci;

b) použití částek splatných nositelům práv, 
jež nemohou být rozděleny tak, jak je 
uvedeno v čl. 12 odst. 2;

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) stanovy kolektivního správce;

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) kritéria a podmínky členství.

Or. de
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Pozměňovací návrh 145
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Valná hromada kontroluje činnosti
kolektivního správce alespoň tím, že 
rozhoduje o jmenování a odvolání auditora 
a schvaluje výroční zprávu o 
transparentnosti a zprávu auditora.

6. Valná hromada kontroluje činnosti
organizace kolektivní správy alespoň tím, 
že rozhoduje o jmenování a odvolání 
auditora a schvaluje výroční zprávu o 
transparentnosti a zprávu auditora. Pokud 
existují závažné důvody k pochybnostem o 
praxi finanční správy v organizaci 
kolektivní správy, může valná hromada 
rozhodnout o provedení externího auditu. 
Výsledek takového externího auditu musí 
být oznámen všem členům a veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k řadě případů korupce nebo špatného řízení 
fondů v organizacích kolektivní správy, je třeba usnadnit provádění externích auditů, aby 
mohla být zajištěna skutečná nezávislost a péče.     

Pozměňovací návrh 146
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Valná hromada kontroluje činnosti 
kolektivního správce alespoň tím, že 
rozhoduje o jmenování a odvolání auditora 
a schvaluje výroční zprávu 
o transparentnosti a zprávu auditora.

6. Valná hromada kontroluje činnosti 
kolektivního správce alespoň tím, že 
rozhoduje o jmenování a odvolání auditora 
a schvaluje výroční zprávu 
o transparentnosti a zprávu auditora. Při 
odůvodněných pochybnostech 
o finančním hospodaření mají členové 
právo jmenovat interního či externího 
auditora, který provede kontrolu. 
Výsledky kontroly musí být oznámeny 
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odpovědným vnitrostátním orgánům, aby 
mohly být zahájena příslušná řízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jakékoli omezení práva členů 
kolektivního správce na účast a výkon 
hlasovacích práv na valné hromadě musí 
být spravedlivé a přiměřené a vycházet z 
těchto kritérií:

vypouští se

a) doba trvání členství;
b) částky, které člen obdržel nebo mu jsou 
splatné, ve vztahu ke konkrétnímu 
účetnímu období.
Tato kritéria jsou obsažena ve stanovách 
kolektivního správce nebo v podmínkách 
členství v kolektivním správci a jsou 
zveřejněna v souladu s články 17 a 19.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jakékoli omezení práva členů 
kolektivního správce na účast a výkon 
hlasovacích práv na valné hromadě musí 
být spravedlivé a přiměřené a vycházet 
z těchto kritérií:

vypouští se
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a) doba trvání členství;
b) částky, které člen obdržel nebo mu jsou 
splatné, ve vztahu ke konkrétnímu 
účetnímu období.
Tato kritéria jsou obsažena ve stanovách 
kolektivního správce nebo v podmínkách 
členství v kolektivním správci a jsou 
zveřejněna v souladu s články 17 a 19.

Or. de

Pozměňovací návrh 149
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli omezení práva členů kolektivního 
správce na účast a výkon hlasovacích práv 
na valné hromadě musí být spravedlivé a 
přiměřené a vycházet z těchto kritérií:

Každý člen organizace kolektivní správy 
má právo hlasovat na valné hromadě, 
případně včetně elektronického hlasování. 
Jakékoli omezení práva členů organizace 
kolektivní správy na účast a výkon 
hlasovacích práv na valné hromadě musí 
být spravedlivé a přiměřené a vycházet z 
těchto kritérií:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podporovat širokou účast a účinné hlasování. 

Pozměňovací návrh 150
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) částky, které člen obdržel nebo mu jsou vypouští se
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splatné, ve vztahu ke konkrétnímu 
účetnímu období.

Or. en

Odůvodnění

Podmiňovat hlasovací právo obdrženými částkami je nedemokratické. Protože je struktura 
příjmů držitelů práv v organizacích kolektivní správy velmi nerovná, omezení hlasovacího 
práva vycházející z obdržených částek může vést k nepřiměřeně velkým rozdílům ve vlivu.

Pozměňovací návrh 151
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Každý člen kolektivního správce má 
právo udělit plnou moc jakékoli jiné 
fyzické nebo právnické osobě, která se jeho 
jménem účastní valné hromady a hlasuje 
na ní.

8. Každý člen kolektivního správce má 
právo udělit plnou moc jakékoli jiné 
fyzické nebo právnické osobě, která je 
členem této organizace kolektivní správy a 
která se jeho jménem účastní valné 
hromady a hlasuje na ní. Pokud organizace 
kolektivní správy zastupuje více než jednu 
kategorii nositelů práv, má člen 
organizace právo udělit plnou moc pouze 
jinému členovi ze stejné kategorie. Počet 
plných mocí, které může mít jednotlivý 
člen, je omezen.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Každý člen kolektivního správce má 
právo udělit plnou moc jakékoli jiné 

8. Každý člen organizace kolektivní 
správy má právo udělit plnou moc jakékoli 
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fyzické nebo právnické osobě, která se jeho 
jménem účastní valné hromady a hlasuje 
na ní.

jiné fyzické nebo právnické osobě, která se 
jeho jménem účastní valné hromady a 
hlasuje na ní. Zplnomocnění je platné, 
pokud ho člen zmocněnci udělil svobodně 
nejpozději tři měsíce před jeho použitím.

Or. en

Odůvodnění

Jde o to, vyhnout se situaci, kdy by hudební vydavatelé nebo vydavatelé kompaktních disků 
rutinně požadovali přidělení zmocněnce pro každého nového umělce, s nímž podepíší 
smlouvu, což by jim postupně umožnilo ovládnout kolektivní správce.

Pozměňovací návrh 153
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Každý člen kolektivního správce má 
právo udělit plnou moc jakékoli jiné 
fyzické nebo právnické osobě, která se jeho 
jménem účastní valné hromady a hlasuje 
na ní.

8. Každý člen kolektivního správce má 
právo udělit plnou moc jinému členovi či
právnické osobě stejné kategorie, která se 
jeho jménem účastní valné hromady 
a hlasuje na ní.

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce zřídil dozorčí funkci odpovědnou 
za nepřetržité sledování činností a plnění 
povinností osob pověřených řídicí 
odpovědností v rámci kolektivního 
správce. Členové kolektivního správce 

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce zřídil dozorčí funkci odpovědnou 
za nepřetržité sledování činností a plnění 
povinností osob pověřených řídicí 
odpovědností v rámci kolektivního 
správce. Členové kolektivního správce 
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musí být v subjektu, který tuto funkci 
vykonává, zastoupeni spravedlivě a 
vyváženě, aby se zajistilo jejich účinné 
zapojení.

musí být v subjektu, který tuto funkci 
vykonává, zastoupeni spravedlivě a 
vyváženě a zastupovat různé kategorie 
nositelů práv, včetně úzce zaměřeného 
repertoáru, aby se zajistilo jejich účinné 
zapojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní
správce zřídil dozorčí funkci odpovědnou 
za nepřetržité sledování činností a plnění 
povinností osob pověřených řídicí 
odpovědností v rámci kolektivního 
správce. Členové kolektivního správce
musí být v subjektu, který tuto funkci 
vykonává, zastoupeni spravedlivě a 
vyváženě, aby se zajistilo jejich účinné 
zapojení.

1. Členské státy zajistí, aby organizace
kolektivní správy zřídila dozorčí funkci 
odpovědnou za nepřetržité sledování 
činností a plnění povinností osob 
pověřených řídicí odpovědností v rámci
této organizace. Jednotlivé kategorie 
členů organizace kolektivní správy musí 
být v subjektu, který tuto funkci vykonává,
zastoupeny spravedlivě a vyváženě, aby se 
zajistilo jejich účinné zapojení.

Or. en

Odůvodnění

Vyvážené zastoupení různých kategorií členů organizace kolektivní správy.

Pozměňovací návrh 156
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt pověřený dozorčí funkcí se
pravidelně schází a má alespoň tyto 

2. Subjekt pověřený dozorčí funkcí se 
schází nejméně každé tři měsíce a má 
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pravomoci: alespoň tyto pravomoci:

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na „pravidelné“ setkávání je příliš vágní, a měl by proto být přesněji vymezen. 

Pozměňovací návrh 157
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) schvalovat pořízení nemovitého 
majetku kolektivním správcem;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou rozhodnout, že 
odstavce 1 a 2 se nepoužijí na 
kolektivního správce, který 
k rozvahovému dni nepřekročí meze dvou 
z těchto tří kritérií:

vypouští se

a) bilanční suma: 350 000 EUR,
b) čistý obrat: 700 000 EUR,
c) průměrný počet zaměstnanců během 
účetního období: deset.

Or. de
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Pozměňovací návrh 159
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou rozhodnout, že
odstavce 1 a 2 se nepoužijí na kolektivního 
správce, který k rozvahovému dni 
nepřekročí meze dvou z těchto tří kritérií:

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na
organizaci kolektivní správy, která k 
rozvahovému dni nepřekročí meze dvou z 
těchto tří kritérií:

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zlepšováním právních předpisů a se závazky Komise mohou členské státy 
osvobodit mikrosubjekty od určitých, potenciálně zatěžujících požadavků.

Pozměňovací návrh 160
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby osoby, které 
skutečně řídí činnost kolektivního správce, 
a jeho vedoucí pracovníci s výjimkou 
vedoucích pracovníků, kteří vykonávají 
dozorčí funkci, navrhli postupy tak, aby se 
předešlo střetům zájmů. Kolektivní správce 
disponuje postupy k rozpoznání, řešení, 
sledování a zveřejnění střetů zájmů s cílem 
zabránit tomu, aby negativně ovlivnily 
zájmy členů správce.

Členské státy zajistí, aby osoby, které 
skutečně řídí činnost kolektivního správce, 
a jeho vedoucí pracovníci navrhli postupy 
tak, aby se předešlo střetům zájmů.
Kolektivní správce disponuje postupy k 
rozpoznání, řešení, sledování a zveřejnění 
střetů zájmů s cílem zabránit tomu, aby 
negativně ovlivnily zájmy členů správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Christian Engström
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto postupy zahrnují roční individuální 
prohlášení všech uvedených osob a 
vedoucích pracovníků, které předají 
subjektu pověřenému dozorčí funkcí a
které obsahuje tyto informace:

Tyto postupy zahrnují individuální 
prohlášení všech uvedených osob a 
vedoucích pracovníků, které předají 
subjektu pověřenému dozorčí funkcí a
členům a zpřístupní jej veřejnosti 
prostřednictvím internetových stránek 
organizace kolektivní správy. Prohlášení 
by měla být vydána předtím, než se 
příslušné osoby ujmou své funkce, a měla 
by být opětovně vydávána každý rok. 
Prohlášení musí obsahovat tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Střety zájmů musí být oznámeny ještě před nástupem manažera nebo výkonného ředitele do 
funkce.

Pozměňovací návrh 162
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto postupy zahrnují roční individuální 
prohlášení všech uvedených osob 
a vedoucích pracovníků, které předají 
subjektu pověřenému dozorčí funkcí 
a které obsahuje tyto informace:

Tyto postupy zahrnují roční individuální 
prohlášení a zveřejnění všech uvedených 
osob a vedoucích pracovníků, které předají 
subjektu pověřenému dozorčí funkcí 
a které obsahuje tyto informace:

Or. de

Pozměňovací návrh 163
Christian Engström
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kolektivní správci přistupují k výběru a 
správě příjmů z výkonu práv s náležitou
péčí.

1. Organizace kolektivní správy přistupují 
k výběru a správě příjmů z výkonu práv 
s náležitou péčí a vhodným a 
transparentním způsobem. S výjimkou 
členských států se systémy rozšířeného 
udělování kolektivních licencí zajistí 
organizace kolektivní správy, že jsou 
vybírány příjmy z výkonu práv jménem 
nositelů práv, jejichž práva jsou 
oprávněny zastupovat. 

Or. en

Odůvodnění

Harmonizováno s čl. 12 odst. 1 a čl. 14 odst. 2, které stanoví, že platby musí probíhat 
odpovídajícím způsobem. Jestliže musí být platby odpovídající, je zjevné, že jejich výběr a 
správa musí být taktéž odpovídající. Organizace kolektivní správy by navíc měly vybírat 
poplatky pouze za své skutečné členy a nositele práv, jejichž práva spravují na základě 
dohody o zastupování.

Pozměňovací návrh 164
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Investuje-li kolektivní správce příjmy z 
výkonu práv a příjmy ze svých investic do 
doby, než dojde k rozdělení částek 
splatných nositelům práv, činí tak v 
souladu s obecnou investiční politikou 
uvedenou v čl. 7 odst. 5 písm. c) a těmito 
pravidly:

4. Investuje-li kolektivní správce příjmy z 
výkonu práv a příjmy ze svých investic do 
doby, než dojde k rozdělení částek 
splatných nositelům práv, činí tak v
nejlepším zájmu nositelů práv, jejichž 
práva zastupuje, a v souladu s obecnou 
investiční politikou uvedenou v čl. 7 odst. 
5 písm. c) a těmito pravidly:

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aktiva se investují v nejlepším zájmu 
členů; pokud dojde k potenciálnímu střetu 
zájmů, kolektivní správce zajistí, aby byly 
investice prováděny výhradně v zájmu
členů;

a) pokud dojde k potenciálnímu střetu 
zájmů, kolektivní správce zajistí, aby byly 
investice prováděny výhradně v zájmu
těchto nositelů práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) aktiva se investují tak, aby nebyly 
dotčeny žádné částky splatné nositelům 
práv;  

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby smlouvy, 
kterými se řídí vztah mezi kolektivním 
správcem a jeho členy a nositeli práv, 
stanovily srážky použitelné na příjmy z 
výkonu práv podle čl. 16 písm. e).

1. Členské státy zajistí, aby smlouvy, 
kterými se řídí vztah mezi kolektivním 
správcem a jeho členy, konkrétně 
umožňovaly srážky použitelné na příjmy z 
výkonu práv podle čl. 16 písm. e).
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
kolektivní správce poskytuje sociální, 
kulturní nebo vzdělávací služby 
financované prostřednictvím srážek z 
příjmů z výkonu práv, měli nositelé práv 
nárok na:

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
kolektivní správce poskytuje sociální, 
kulturní nebo vzdělávací služby 
financované prostřednictvím srážek z 
příjmů z výkonu práv, byly tyto služby 
poskytovány na základě spravedlivých 
kritérií, zejména pokud jde o přístup k 
těmto službám a jejich rozsah.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
kolektivní správce poskytuje sociální, 
kulturní nebo vzdělávací služby 
financované prostřednictvím srážek z 
příjmů z výkonu práv, měli nositelé práv 
nárok na:

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
kolektivní správce poskytuje sociální, 
kulturní nebo vzdělávací služby 
financované prostřednictvím srážek z 
příjmů z výkonu práv a z jakéhokoli 
příjmu vyplývajícího z investování z 
výkonu práv, měli nositelé práv nárok na:

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Rolandas Paksas



PE508.268v01-00 66/103 AM\933267CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sociální, kulturní nebo vzdělávací 
služby na základě spravedlivých kritérií, 
zejména pokud jde o přístup k těmto 
službám a jejich rozsah;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachování přístupu k těmto službám, 
pokud ukončili zmocnění ke správě práv 
nebo kategorií práv nebo druhů děl a 
jiných předmětů ochrany, nebo 
kolektivnímu správci odňali svá práva 
nebo kategorie práv nebo druhy děl a jiné 
předměty ochrany. Kritéria, pokud jde o 
přístup k těmto službám a jejich rozsah, 
mohou zohlednit příjmy z výkonu práv 
vytvořené těmito nositeli práv a dobu 
trvání zmocnění ke správě práv za 
předpokladu, že jsou tato kritéria 
použitelná také na nositele práv, kteří toto 
zmocnění neukončili nebo kolektivnímu 
správci neodňali svá práva nebo kategorie 
práv nebo druhy děl a jiné předměty 
ochrany.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Christian Engström
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní
správce pravidelně a s náležitou péčí
rozděloval a vyplácel částky splatné všem 
nositelům práv, které zastupuje. Kolektivní
správce uskuteční toto rozdělení a platby 
nejpozději do dvanácti měsíců od konce 
účetního období, v němž byly vybrány 
příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní 
důvody související zejména s podáváním 
zpráv uživateli, určením práv a nositelů 
práv nebo přiřazením informací o dílech a 
jiných předmětech ochrany nositelům práv 
brání kolektivnímu správci v dodržení této 
lhůty. Kolektivní správce provede toto 
rozdělení a platby přesně a zajistí rovné 
zacházení se všemi kategoriemi nositelů 
práv.

1. Členské státy zajistí, aby organizace
kolektivní správy pravidelně a s náležitou 
péčí rozdělovaly a vyplácely částky splatné 
všem nositelům práv, které zastupují.
Organizace kolektivní správy uskuteční 
toto rozdělení a platby bez zbytečných 
prodlev, avšak nejpozději do tří měsíců od 
konce účetního období, v němž byly 
vybrány příjmy z výkonu práv, ledaže 
objektivní důvody související zejména 
s podáváním zpráv uživateli, určením práv 
a nositelů práv nebo přiřazením informací 
o dílech a jiných předmětech ochrany 
nositelům práv brání organizaci kolektivní 
správy v dodržení této lhůty. Organizace
kolektivní správy provede toto rozdělení a 
platby přesně a zajistí rovné zacházení se 
všemi kategoriemi nositelů práv.

Or. en

Odůvodnění

Umělci považují za velký problém, že mnoho organizací kolektivní správy je při vyplácení 
splatných prostředků velmi pomalých. Návrh směrnice požaduje, aby bylo organizacím 
umožněno ponechat si tyto prostředky po dobu až dvou let. To se však nezdá být rozumným. 
Organizace kolektivní správy, které v současnosti neplní cíle na vyšší úrovni, by měly být 
vybídnuty k posílení účinnosti jejich běžných správních postupů.

Pozměňovací návrh 173
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce pravidelně a s náležitou péčí 
rozděloval a vyplácel částky splatné všem 
nositelům práv, které zastupuje. Kolektivní 

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce pravidelně, včas a s náležitou péčí 
rozděloval a vyplácel částky splatné všem 
nositelům práv, které zastupuje. Kolektivní 
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správce uskuteční toto rozdělení a platby 
nejpozději do dvanácti měsíců od konce 
účetního období, v němž byly vybrány 
příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní 
důvody související zejména s podáváním 
zpráv uživateli, určením práv a nositelů 
práv nebo přiřazením informací o dílech a 
jiných předmětech ochrany nositelům 
práv brání kolektivnímu správci v 
dodržení této lhůty. Kolektivní správce 
provede toto rozdělení a platby přesně a 
zajistí rovné zacházení se všemi 
kategoriemi nositelů práv.

správce uskuteční toto rozdělení a platby
alespoň jednou za čtvrt roku a nejpozději 
do 12 měsíců poté, co byly vybrány příjmy 
z výkonu práv. Kolektivní správce provede 
toto rozdělení a platby přesně a zajistí 
rovné zacházení se všemi kategoriemi 
nositelů práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce pravidelně a s náležitou péčí 
rozděloval a vyplácel částky splatné všem 
nositelům práv, které zastupuje. Kolektivní 
správce uskuteční toto rozdělení a platby 
nejpozději do dvanácti měsíců od konce 
účetního období, v němž byly vybrány 
příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní 
důvody související zejména s podáváním 
zpráv uživateli, určením práv a nositelů 
práv nebo přiřazením informací o dílech 
a jiných předmětech ochrany nositelům 
práv brání kolektivnímu správci v dodržení 
této lhůty. Kolektivní správce provede toto 
rozdělení a platby přesně a zajistí rovné 
zacházení se všemi kategoriemi nositelů 
práv.

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce pravidelně, transparentně
a s náležitou péčí rozděloval a vyplácel 
částky splatné všem nositelům práv, které 
zastupuje. Kolektivní správce uskuteční 
toto rozdělení a platby nejpozději do dvou 
měsíců, během kterých byly vybrány 
příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní 
důvody související zejména s podáváním 
zpráv uživateli, určením práv a nositelů 
práv nebo přiřazením informací o dílech 
a jiných předmětech ochrany nositelům 
práv brání kolektivnímu správci v dodržení 
této lhůty. Kolektivní správce provede toto 
rozdělení a platby přesně a zajistí rovné 
zacházení se všemi kategoriemi nositelů 
práv.

Or. de
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Odůvodnění

Nositelé práv musí někdy na platby licenčních poplatků dlouho čekat a dostávají se tak i do 
prekérních situací, směrnice by měla v tomto ohledu zajistit jasná zlepšení. 

Pozměňovací návrh 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce pravidelně a s náležitou péčí 
rozděloval a vyplácel částky splatné všem 
nositelům práv, které zastupuje. Kolektivní 
správce uskuteční toto rozdělení a platby 
nejpozději do dvanácti měsíců od konce 
účetního období, v němž byly vybrány 
příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní 
důvody související zejména s podáváním 
zpráv uživateli, určením práv a nositelů 
práv nebo přiřazením informací o dílech a 
jiných předmětech ochrany nositelům práv 
brání kolektivnímu správci v dodržení této 
lhůty. Kolektivní správce provede toto 
rozdělení a platby přesně a zajistí rovné 
zacházení se všemi kategoriemi nositelů 
práv.

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce pravidelně a s náležitou péčí 
rozděloval a vyplácel částky splatné všem 
nositelům práv, které zastupuje, a to na 
základě informací poskytnutých uživateli 
do 6 měsíců od použití obsahu.  Kolektivní
správce uskuteční toto rozdělení a platby 
nejpozději do dvanácti měsíců od konce 
účetního období, v němž byly vybrány 
příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní 
důvody související zejména s podáváním 
zpráv uživateli, určením práv a nositelů 
práv nebo přiřazením informací o dílech a 
jiných předmětech ochrany nositelům práv 
brání kolektivnímu správci v dodržení této 
lhůty. Kolektivní správce provede toto 
rozdělení a platby přesně a zajistí rovné 
zacházení se všemi kategoriemi nositelů 
práv.

Or. en

Odůvodnění

Včasné rozdělování ze strany kolektivních správců je možné pouze v případě, že uživatelé 
poskytnou včasné informace o použití různého obsahu.

Pozměňovací návrh 176
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Organizace kolektivní správy začne 
příjmy nositelů práv rozdělovat, jestliže 
vybraná částka přijatelně pokrývá náklady 
na výběr. Minimální úroveň požadovaná 
před rozdělením nesmí nepřiměřeně 
přesahovat nejnižší hranici částky, kterou 
používají srovnatelné organizace 
kolektivní správy.

Or. en

Odůvodnění

Struktura příjmů nositelů práv je velmi nerovná, tj.: značný počet tvůrců má nízké příjmy. To 
znamená, že díky nižším minimálním úrovním distribuce se částky mnohem rychleji přidělí 
velkému počtu nositelů práv. Nositelé práv s vysokými příjmy jsou zároveň motivováni k tomu, 
aby stanovili minimální úroveň distribuce příliš vysoko, což v některých případech vytváří 
nespravedlivé přidělení. Požadavek na zachování nízké minimální úrovně navíc podněcuje 
k hospodářsky účinnějšímu rozdělení příjmů.

Pozměňovací návrh 177
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou kolektivním 
správcům umožnit odchylku od povinného 
rozdělování a plateb stanovených 
v odstavci 1, pokud existují objektivní 
důvody, které souvisejí zejména 
s podáváním zpráv uživateli, určením práv 
a nositelů práv nebo přiřazením informací 
o dílech a jiných předmětech ochrany 
nositelům práv, jež brání kolektivnímu 
správci v dodržení pravidelnosti a lhůty 
uvedené v tomto odstavci. V takovýchto 
situacích provedou kolektivní správci v co 
nejbližším možném termínu rozdělení 
a platby nositelům práv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 178
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nemohou být částky splatné 
nositelům práv rozděleny, po pěti letech od 
konce účetního období, v němž došlo k 
výběru příjmů z výkonu práv, a za 
předpokladu, že kolektivní správce přijal 
veškerá nezbytná opatření, jejichž cílem je
určit a vyhledat nositele práv, rozhodne 
kolektivní správce v souladu s čl. 7 odst. 5 
písm. b) o použití dotyčných částek, aniž 
by bylo dotčeno právo nositele práv 
nárokovat si u kolektivního správce tyto 
částky.

2. Pokud nemohou být částky splatné 
nositelům práv rozděleny, po třech letech 
od konce účetního období, v němž došlo k 
výběru příjmů z výkonu práv, protože se 
organizaci kolektivní správy nepodařilo
určit a vyhledat nositele práv, vyplatí se 
příslušné částky fondu, který bude pro 
tento účel založen a spravován členským 
státem, v němž byly částky vybrány. Fond 
je nadále zodpovědný za jakékoliv nároky 
ze strany nositelů práv, kteří se znovu 
objeví.

Or. en

Odůvodnění

Pokud organizacím kolektivní správy umožníme, aby si dané prostředky ponechaly, vytvoříme 
pobídku, která je povede k tomu, že nebudou skutečné nositele práv hledat s dostatečnou 
pečlivostí. Fond spravovaný členským státem by byl také přínosem při podpoře kulturní 
rozmanitosti. Viz bod odůvodnění 15a (nový). Navrhovaných pět let je navíc velmi dlouhá 
doba, neboť je velmi nepravděpodobné, že by byl zmizelý nositel práv nalezen po třech nebo 
čtyřech letech.

Pozměňovací návrh 179
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nemohou být částky splatné 
nositelům práv rozděleny, po pěti letech od 

2. Pokud nemohou být částky splatné 
nositelům práv rozděleny, po třech letech 
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konce účetního období, v němž došlo 
k výběru příjmů z výkonu práv, a za 
předpokladu, že kolektivní správce přijal
veškerá nezbytná opatření, jejichž cílem je 
určit a vyhledat nositele práv, rozhodne 
kolektivní správce v souladu s čl. 7 odst. 5 
písm. b) o použití dotyčných částek, aniž 
by bylo dotčeno právo nositele práv 
nárokovat si u kolektivního správce tyto 
částky.

od konce účetního období, v němž došlo 
k výběru příjmů z výkonu práv, a za 
předpokladu, že organizace kolektivní 
správy přijala veškerá nezbytná opatření, 
jejichž cílem je určit a vyhledat nositele 
práv, odpovídají členské státy za 
rozhodování o nejlepším možném 
přidělení nerozdělených peněz, včetně 
umožnění organizacím kolektivní správy, 
aby tyto peníze rozdělily mezi své členy.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nemohou být částky splatné 
nositelům práv rozděleny, po pěti letech od 
konce účetního období, v němž došlo 
k výběru příjmů z výkonu práv, a za 
předpokladu, že kolektivní správce přijal 
veškerá nezbytná opatření, jejichž cílem je 
určit a vyhledat nositele práv, rozhodne 
kolektivní správce v souladu s čl. 7 odst. 5 
písm. b) o použití dotyčných částek, aniž 
by bylo dotčeno právo nositele práv 
nárokovat si u kolektivního správce tyto
částky.

2. Pokud nemohou být částky splatné 
nositelům práv rozděleny, po dvou letech 
od konce účetního období, v němž došlo 
k výběru příjmů z výkonu práv, a za 
předpokladu, že kolektivní správce přijal 
veškerá nezbytná opatření, jejichž cílem je 
určit a vyhledat nositele práv, rozhodne 
kolektivní správce v souladu s čl. 7 odst. 5 
písm. b) o použití dotyčných částek, aniž 
by bylo dotčeno právo nositele práv 
nárokovat si u kolektivního správce tyto 
částky.

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nemohou být částky splatné 
nositelům práv rozděleny, po pěti letech od 
konce účetního období, v němž došlo 
k výběru příjmů z výkonu práv, a za 
předpokladu, že kolektivní správce přijal 
veškerá nezbytná opatření, jejichž cílem je 
určit a vyhledat nositele práv, rozhodne
kolektivní správce v souladu s čl. 7 odst. 5 
písm. b) o použití dotyčných částek, aniž 
by bylo dotčeno právo nositele práv 
nárokovat si u kolektivního správce tyto 
částky.

2. Pokud nemohou být částky splatné 
nositelům práv rozděleny, po pěti letech od 
konce účetního období, v němž došlo 
k výběru příjmů z výkonu práv, a za 
předpokladu, že kolektivní správce přijal 
veškerá nezbytná opatření, jejichž cílem je 
určit a vyhledat nositele práv, kolektivní 
správce použije tuto částku na svůj 
kulturní fond. Pokud takovýto fond 
neexistuje, vyplatí kolektivní správce tuto 
částku uživatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že se kolektivní 
správce zdrží diskriminace mezi svými 
členy a nositeli práv, jejichž práva spravuje 
podle smlouvy o zastupování, zejména 
pokud jde o použitelné sazby, úhradu 
nákladů na správu práv a podmínky výběru 
příjmů z výkonu práv a rozdělení částek 
splatných nositelům práv.

Členské státy zajistí, že se kolektivní 
správce zdrží diskriminace nositelů práv, 
jejichž práva spravuje podle smlouvy 
o zastupování, zejména pokud jde 
o použitelné sazby, úhradu nákladů na 
správu práv a podmínky výběru příjmů 
z výkonu práv a rozdělení částek splatných 
nositelům práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 14 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Srážky a platby ve smlouvách 
o zastupování

Platby ve smlouvách o zastupování 

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kolektivní správce neuplatní na výběr 
příjmů z výkonu práv pocházejících 
z práv, které spravuje na základě smlouvy 
o zastupování s jiným kolektivním 
správcem, jiné srážky než úhradu nákladů 
na správu práv, ledaže s těmito srážkami 
druhý kolektivní správce výslovně 
souhlasí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kolektivní správce pravidelně, 
s náležitou péčí a přesně rozděluje 
a vyplácí částky splatné jiným kolektivním 
správcům.

2. Kolektivní správce pravidelně, včas, 
s náležitou péčí a přesně rozděluje
a vyplácí částky splatné jiným kolektivním 
správcům. Kolektivní správce provádí toto 
rozdělení a platby jiným kolektivním 
správcům alespoň jednou za čtvrt roku 
a nejpozději do 12 měsíců poté, co byly 
vybrány příjmy z výkonu práv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 186
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Členské státy mohou kolektivním 
správcům umožnit odchylku od povinného  
rozdělování a plateb stanovených 
v odstavci 2, pokud existují objektivní 
důvody, které souvisejí zejména 
s podáváním zpráv uživateli, určením práv 
a nositelů práv nebo přiřazením informací 
o dílech a jiných předmětech ochrany 
nositelům práv, jež brání kolektivnímu 
správci v dodržení pravidelnosti a lhůty 
uvedené v tomto odstavci. V takovýchto 
situacích provedou kolektivní správci v co 
nejbližším možném termínu rozdělení 
a platby nositelům práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správci reagovali na žádosti o využívání 
licence během 14 kalendářních dnů a aby 
během 60 kalendářních dnů po obdržení 
žádosti  předložili uživateli nabídku, a to 
za předpokladu, že kolektivní správce 
obdržel všechny relevantní informace 
potřebné k předložení nabídky.
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Or. de

Pozměňovací návrh 188
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sazby za výlučná práva odrážejí 
hospodářskou hodnotu práv v obchodu 
a služeb poskytovaných kolektivním 
správcem.

Sazby za výlučná práva a práva na 
odměnu odrážejí hospodářskou hodnotu 
využívání práv v obchodu a povahu 
a rozsah užívání děl a jiných předmětů 
ochrany a hospodářskou hodnotu služeb 
poskytovaných kolektivním správcem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sazby za výlučná práva odrážejí 
hospodářskou hodnotu práv v obchodu 
a služeb poskytovaných kolektivním 
správcem.

Sazby za výlučná práva přiměřeně odrážejí 
hospodářskou hodnotu práv v obchodu 
a služeb poskytovaných kolektivním 
správcem.

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neexistují-li vnitrostátní právní předpisy, 
které stanoví částky splatné nositelům práv 
v rámci práva na odměnu a práva na 
náhradní odměnu, vychází kolektivní 
správce při vlastním stanovení těchto 
splatných částek z hospodářské hodnoty 
těchto práv v obchodu.

Neexistují-li vnitrostátní právní předpisy, 
které stanoví částky splatné nositelům práv 
v rámci práva na náhradní odměnu, 
vychází kolektivní správce při vlastním 
stanovení těchto splatných částek 
z nediskriminačních kritérií, která 
zaručují spravedlivou náhradní odměnu 
za užití díla a jiných předmětů ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neexistují-li vnitrostátní právní předpisy, 
které stanoví částky splatné nositelům práv 
v rámci práva na odměnu a práva na 
náhradní odměnu, vychází kolektivní 
správce při vlastním stanovení těchto 
splatných částek z hospodářské hodnoty 
těchto práv v obchodu.

Neexistují-li vnitrostátní právní předpisy, 
které stanoví částky splatné nositelům práv 
v rámci práva na odměnu, vychází 
kolektivní správce při vlastním stanovení 
těchto splatných částek z hospodářské 
hodnoty těchto práv v obchodu.

Or. de

Pozměňovací návrh 192
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Uživatelé by měli organizacím 
kolektivní správy podávat zprávy o užívání 
děl a jiných předmětů v dohodnutém 
a pokud možno strojově čitelném formátu, 
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včas a přesně, a umožnit tak organizacím 
kolektivní správy, aby určily příslušné 
poplatky a rozdělily částky splatné 
nositelům práv v přesné výši a v souladu 
s povinnostmi stanovenými touto 
směrnicí. Pokud uživatelé nepodají zprávu 
organizacím kolektivní správy tak, aby jim 
umožnily vytvořit včasné a přesné 
rozdělení jednotlivým nositelům práv, 
zajistí členské státy, aby organizace 
kolektivní správy byly zbaveny svých 
povinností podle této směrnice týkajících 
se rozdělení příjmů z výkonu práv 
jednotlivým nositelům práv.   

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Aby bylo zajištěno včasné, spravedlivé 
a transparentní rozdělení práv, jsou 
kolektivní správci podle standardních 
zpráv poskytnutých kolektivními správci 
nebo zpráv, které se v tomto odvětví 
užívají, povinni požadovat po uživatelích, 
aby jim zasílali analytické výkazy užitých 
děl, a to nejpozději do 6 měsíců po užití 
hudebního díla. 

Or. en

Odůvodnění

Zprávy uživatelů v digitálním prostředí a mimo něj jsou požadovány za účelem rozpoznání 
užití chráněných děl. Bez tohoto opatření by šíření autorských práv a práv s nimi 
souvisejících bylo i nadále ohrožováno nedostatkem údajů, které jsou nezbytné k zajištění 
úměrného a analytického rozdělování účinného užití děl. Poskytované údaje jsou často 
neúplné a nepřesné.  S ohledem na zvýšení počtu zařízení a šíření autorského práva je 
potřeba, aby kolektivní správci obdrželi od svých uživatelů včasné a přesné údaje o užívání 
jejich hudebních děl.
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Pozměňovací návrh 194
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) Uživatelé by měli organizaci kolektivní 
správy včas platit licenční poplatky nebo 
odměny, a to pokaždé, když je v platnosti 
některá obecně použitelná nebo soudem 
určená sazba. Pokud uživatelé tyto 
licenční poplatky či odměny neplatí včas, 
zajistí členské státy, aby organizace 
kolektivní správy mohly takovýmto 
uživatelům účtovat další poplatky, 
a pokrýt tak správní náklady způsobené 
tím, že licenční poplatky či odměny nebyly 
uhrazeny dobrovolně.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 a
Povinnosti uživatelů

Členské státy zajistí, aby uživatelé 
bezplatně a v elektronické podobě 
komunikovali s organizacemi kolektivní 
správy, s cílem zajistit účinnou správu 
práv, úplné a přesné informace, které jsou 
nezbytné k určení užívání díla nebo jiných 
předmětů ochrany a odpovídajícího 
nositele práva.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Toine Manders

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 a
Podávání zpráv a fakturace

1. Kolektivní správci stanoví vhodné 
komunikační postupy, jež uživateli 
umožní, aby jim poskytli veškeré nezbytné 
informace o užívání licence, včetně zprávy 
o skutečném užití děl, a to přesně a ve 
lhůtě společně dohodnuté v souvislosti 
s touto licencí.
2. Členské státy mohou požadovat, aby 
kolektivní správci sídlící na jejich území 
zavedli postupy, které jsou uvedené 
v odstavci 3 a 4.
3. Kolektivní správci stanoví postup 
vzájemné spolupráce ve prospěch svých 
nositelů práv, členů a uživatelů. Takovýto 
postup vzájemné spolupráce zahrnuje 
přinejmenším sdílení informací týkajících 
se vydaných licencí a užití děl a jiných 
předmětů ochrany ve společných 
databázích, koordinované a společné 
vystavování faktur a výběr příjmů 
z výkonu práv. 
4. Postup spolupráce uvedený v odstavci 2 
umožní kolektivním správcům 
koordinovat fakturaci uživatelům tak, aby 
jednotlivý uživatel obdržel ohledně práv 
k dílům a jiným předmětům ochrany, pro 
něž byla udělena licence, jedinou 
společnou fakturu. Tato jediná faktura 
musí být transparentní a musí na ní být 
uvedeni příslušní kolektivní správci, 
seznam děl a jiných předmětů ochrany, 
pro něž byla udělena licence, 
a odpovídající skutečná užití. Na faktuře 
by také měly být jasně uvedeny alespoň 
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poměrné částky náležející nositelům práv 
a částky na pokrytí nákladů na správu 
práv.
5. Odstavce 2 a 3 se nevztahují na 
kolektivní správu online práv k hudebním 
dílům a kolektivní správu práv k dílům 
a jiným předmětům ochrany ve více 
zemích.   

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 a
1. Organizace kolektivní správy stanoví 
přiměřené komunikační postupy, jež 
uživateli umožní poskytnout jim veškeré 
nezbytné informace o užívání licencí, 
včetně zpráv o skutečném užití děl, a to 
přesně a ve lhůtě společně dohodnuté 
v souvislosti s touto licencí.
2. Organizace kolektivní správy mohou 
stanovit postup spolupráce ve prospěch 
svých nositelů práv, členů a uživatelů. 
Takovýto postup spolupráce by mohl 
zahrnovat sdílení informací týkajících se 
vydaných licencí a užití děl a jiných 
předmětů ochrany. V tomto ohledu je 
zapotřebí, aby byly náklady na společnou 
databázi a společné vystavování faktur 
a jejich výhody podrobněji posouzeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce poskytl elektronickými prostředky 
na žádost nositele práv, kterého zastupuje, 
kolektivního správce, jehož jménem 
spravuje práva v rámci smlouvy 
o zastupování, nebo uživatele bez 
zbytečného odkladu tyto informace:

vypouští se

a) vzorové licenční smlouvy a platné 
sazby;
b) repertoár a práva, která spravuje, 
a členské státy, jichž se správa týká;
c) seznam uzavřených smluv 
o zastupování, včetně informací 
o zapojení jiných kolektivních správců, 
zastoupeném repertoáru a územní 
působnosti těchto smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce poskytl elektronickými prostředky 
na žádost nositele práv, kterého zastupuje, 
kolektivního správce, jehož jménem 
spravuje práva v rámci smlouvy 
o zastupování, nebo uživatele bez 
zbytečného odkladu tyto informace:

1. Členské státy zajistí, aby organizace 
kolektivní správy na své internetové 
adrese poskytla veřejnosti tyto informace: 

Or. en

Odůvodnění

Pro dobře fungující a transparentní trh s tvůrčími produkty je nezbytná dostupnost základních 
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informací o sazbách, licenčních smlouvách, repertoáru a ujednání o zastupování. Základní 
informace o cenách a o tom, co se prodává, by neměly být poskytovány pouze na vyžádání. 
Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, seznam v odstavci 18.1 může být přesunut jako 
dodatek k odstavci 19.1, a odstavec 18.1 tak může být vypuštěn.   

Pozměňovací návrh 200
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce poskytl elektronickými prostředky
na žádost nositele práv, kterého zastupuje, 
kolektivního správce, jehož jménem 
spravuje práva v rámci smlouvy 
o zastupování, nebo uživatele bez 
zbytečného odkladu tyto informace:

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce bez odkladu poskytl a zveřejnil
elektronickými prostředky tyto informace:

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) repertoár a práva, která spravuje, 
a členské státy, jichž se správa týká;

b) repertoár a práva, která spravuje, 
a členské státy, jichž se správa týká, nebo 
pokud nemůže být repertoár kvůli rozsahu 
činnosti kolektivního správce určen, 
kategorie děl nebo jiných předmětů 
ochrany, které zastupuje, práva, která 
spravuje, a členské státy, jichž se správa 
týká;

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kolektivní správce kromě toho 
zpřístupní na žádost nositele práv nebo 
kolektivního správce veškeré informace 
o dílech, u nichž nebyl určen jeden nebo 
více nositelů práv, případně i název díla, 
jméno autora, jméno vydavatele a další 
dostupné relevantní informace, které by 
mohly být k určení nositelů práv nezbytné.

2. Organizace kolektivní správy kromě 
toho zveřejní veškeré informace o dílech, 
u nichž nebyl určen jeden nebo více 
nositelů práv, v souladu s ustanoveními 
směrnice 2012/28/EU o některých 
povolených způsobech užití osiřelých děl, 
případně i název díla, jméno autora, jméno 
vydavatele a další dostupné relevantní 
informace, které by mohly být k určení 
nositelů práv nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Nositelům práv, kteří nejsou členy kolektivního správce, by mělo být umožněno, aby si ověřili, 
jestli některé z jejich děl není zapsáno na seznamu jako neznámé.  Tato informace je navíc 
hodnotná jak pro uživatele, tak pro konečné spotřebitele. Směrnice o osiřelých dílech 
obsahuje ustanovení týkající se způsobu, jak řešit situaci, kdy nelze nalézt nositele práv, proto 
by na ni mělo být z důvodu zajištění soudržnosti odkázáno.  

Pozměňovací návrh 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kolektivní správce kromě toho
zpřístupní na žádost nositele práv nebo 
kolektivního správce veškeré informace 
o dílech, u nichž nebyl určen jeden nebo 
více nositelů práv, případně i název díla, 
jméno autora, jméno vydavatele a další 
dostupné relevantní informace, které by 
mohly být k určení nositelů práv nezbytné.

2. Kolektivní správce zpřístupní na žádost 
nositele práv nebo kolektivního správce 
veškeré informace o dílech, u nichž nebyl 
určen jeden nebo více nositelů práv, 
případně i název díla, jméno autora, jméno 
vydavatele a další dostupné relevantní 
informace, které by mohly být k určení 
nositelů práv nezbytné.
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Or. en

Pozměňovací návrh 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní
správce zveřejnil tyto informace:

1. Členské státy zajistí, aby organizace 
kolektivní správy zpřístupnila
prostřednictvím veřejně dostupných 
internetových stránek alespoň tyto 
informace: 

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) seznam všech hudebních děl a práv 
k jejich užití, která jsou uplatněna;

Or. de

Pozměňovací návrh 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) seznam práv, kategorií práv nebo typů 
děl, která byly nositeli práv dobrovolně 
vyloučena z kolektivní správy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) vzorové licenční smlouvy a platné 
sazby;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) repertoár a práva, která spravuje, 
a členské státy, jichž se správa týká;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) seznam uzavřených smluv 
o zastupování, včetně informací 
o zapojení jiných kolektivních správců, 
zastoupeném repertoáru a územní 
působnosti těchto smluv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou rozhodnout, že 
příloha I bod 1 písm. a), f) a g) se 
nepoužijí na kolektivního správce, který 
k rozvahovému dni nepřekročí meze dvou 
z těchto tří kritérií:

vypouští se

a) bilanční suma: 350.000 EUR;
b) čistý obrat: 700 000 EUR;
c) průměrný počet zaměstnanců během 
účetního období: deset.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou rozhodnout, že 
příloha I bod 1 písm. a), f) a g) se 
nepoužijí na kolektivního správce, který 
k rozvahovému dni nepřekročí meze dvou 
z těchto tří kritérií:

vypouští se

a) bilanční suma: 350 000 EUR,
b) čistý obrat: 700 000 EUR,
c) průměrný počet zaměstnanců během 
účetního období: deset.

Or. de
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Pozměňovací návrh 212
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou rozhodnout, že
příloha I bod 1 písm. a), f) a g) se nepoužijí 
na kolektivního správce, který
k rozvahovému dni nepřekročí meze dvou 
z těchto tří kritérií:

5. Příloha I bod 1 písm. a), f) a g) se 
nepoužijí na organizaci kolektivní správy, 
která k rozvahovému dni nepřekročí meze 
dvou z těchto tří kritérií:

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zlepšováním právní úpravy a se závazky Komise mohou členské státy osvobodit 
mikrosubjekty od určitých, potenciálně zatěžujících, požadavků. 

Pozměňovací návrh 213
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby při udělování 
licencí pro více území k právům k užití 
hudebních děl online splňovali kolektivní 
správci usazení na jejich území požadavky 
této hlavy.

1. Členské státy zajistí, aby při udělování 
licencí pro více území k právům k užití
hudebních děl online splňovali kolektivní 
správci působící na jejich území 
požadavky této hlavy.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo obcházení pravidel tím, že se kolektivní správce usadí mimo EU, měla by se 
směrnice vztahovat na všechny kolektivní správce aktivní alespoň v jednom členském státě.  
Článek by měl být ve shodě s článkem 2.
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Pozměňovací návrh 214
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kolektivní správce, jenž uděluje licence 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online, poskytuje poskytovatelům 
online hudební služby, nositelům práv 
a jiným kolektivním správcům 
elektronickými prostředky aktuální 
informace umožňující určení online 
hudebního repertoáru, který zastupuje. 
Tyto informace zahrnují hudební díla 
a práva zastupovaná v celém rozsahu nebo 
zčásti a zastupované členské státy.

1. Kolektivní správce, jenž uděluje licence 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online, zpřístupní veřejnosti aktuální 
informace s cílem umožnit určení online 
hudebního repertoáru, který zastupuje. 
Tyto informace zahrnují hudební díla 
a práva zastupovaná v celém rozsahu nebo 
zčásti a zastupované členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kolektivní správce může přijmout 
přiměřená opatření na ochranu přesnosti 
a úplnosti údajů, ke kontrole jejich 
opětovného použití a na ochranu osobních 
údajů a obchodně citlivých informací.

2. Kolektivní správce může přijmout 
přiměřená opatření na ochranu přesnosti 
a úplnosti údajů a na ochranu osobních 
údajů a v případě nutnosti i obchodně 
citlivých informací.

Or. en

Odůvodnění

Kolektivním správcům by nemělo být poskytováno všeobecné právo k omezení „opětovného 
použití“ údajů, které je významným základním lidským právem. 
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Pozměňovací návrh 216
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Členské státy podporují a povzbuzují 
organizace kolektivní správy 
a obchodníky k tomu, aby vytvořili 
přesnou, komplexní a aktuální databázi 
světového repertoáru, a usnadnili tak 
přidělování licencí pro více zemí a více 
repertoárů.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kolektivní správce, jenž uděluje licence 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online, musí mít zavedeny postupy, 
které nositelům práv a jiným kolektivním 
správcům umožní vznést námitku k obsahu 
údajů uvedených v čl. 22 odst. 2 nebo 
informacím poskytovaným podle článku 
23, pokud se tito nositelé práv a kolektivní 
správci na základě přiměřených důkazů 
domnívají, že údaje nebo informace jsou ve 
vztahu k jejich právům k užití hudebních 
děl online nepřesné. Jsou-li námitky 
dostatečně opodstatněné, kolektivní 
správce zajistí, aby údaje nebo informace 
byly bez zbytečného odkladu opraveny.

1. Kolektivní správce, jenž uděluje licence 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online, musí mít zavedeny postupy, 
které nositelům práv, jiným kolektivním 
správcům a uživatelům umožní vznést 
námitku k obsahu údajů uvedených v čl. 22 
odst. 2 nebo informacím poskytovaným 
podle článku 23, pokud se tito nositelé 
práv, kolektivní správci a uživatelé na 
základě přiměřených důkazů domnívají, že 
údaje nebo informace jsou ve vztahu 
k jejich právům k užití hudebních děl 
online nepřesné. Jsou-li námitky dostatečně 
opodstatněné, kolektivní správce zajistí, 
aby údaje nebo informace byly bez 
zbytečného odkladu opraveny.

Or. en
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Odůvodnění

Uživatelé mají rovněž oprávněný zájem na tom, aby byly údaje od organizace kolektivní 
správy přesné. 

Pozměňovací návrh 218
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Je-li to možné a pouze pokud byly 
vyhodnoceny platby a výhody společné 
faktury, může organizace kolektivní 
správy pro účely odstavců 3 a 4 vytvořit 
postup spolupráce s jinými organizacemi 
kolektivní správy a zajistit, aby 
poskytovatelům online hudebních služeb 
byla vystavena pouze jedna společná 
faktura, jak je to stanoveno v článku 15a. 

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Smlouva o zastupování mezi 
kolektivními správci, na základě níž jeden
kolektivní správce pověří jiného 
kolektivního správce udělováním licencí 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online ve svém vlastním hudebním 
repertoáru, má nevýlučnou povahu. 
Pověřený kolektivní správce spravuje tato 
práva k užití děl online za 
nediskriminačních podmínek.

1. Aby bylo možné slučovat rozmanité 
repertoáry a udělovat licence pro více 
repertoárů a území, mohou organizace 
kolektivní správy za rovných 
a nediskriminačních podmínek uzavírat 
smlouvy o zastupování s jinými 
organizacemi kolektivní správy v zájmu 
koordinace a účinnosti takových licencí.
Smlouva o zastupování mezi organizacemi 
kolektivní správy, na jejímž základě jedna
organizace kolektivní správy pověří jinou
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organizaci kolektivní správy udělováním 
licencí pro více území k právům k užití 
hudebních děl online ve svém vlastním 
hudebním repertoáru, by měla i nadále
pověřujícímu správci umožňovat, aby 
zastoupením pověřil jiného správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Smlouva o zastupování mezi 
kolektivními správci, na základě níž jeden
kolektivní správce pověří jiného
kolektivního správce udělováním licencí 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online ve svém vlastním hudebním 
repertoáru, má nevýlučnou povahu. 
Pověřený kolektivní správce spravuje tato 
práva k užití děl online za 
nediskriminačních podmínek.

1. Smlouva o zastupování mezi 
organizacemi kolektivní správy, na 
základě níž jedna organizace kolektivní 
správy pověří jinou organizaci kolektivní 
správy udělováním licencí pro více území 
k právům k užití hudebních děl online ve 
svém vlastním hudebním repertoáru, má 
nevýlučnou povahu. Toto však nevylučuje
právo příslušné organizace kolektivní 
správy na to, aby pověřila omezený počet 
jiných organizací kolektivní správy nebo 
sdílela práva k užití děl online, a udělila 
tak licence pro více území k právům 
k užití hudebních děl online ve svém 
vlastním hudebním repertoáru, a podílela 
se na sdílení omezeného počtu práv k užití 
děl online. 

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Smlouva o zastupování mezi 
kolektivními správci, na základě níž jeden
kolektivní správce pověří jiného 
kolektivního správce udělováním licencí 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online ve svém vlastním hudebním 
repertoáru, má nevýlučnou povahu. 
Pověřený kolektivní správce spravuje tato 
práva k užití děl online za 
nediskriminačních podmínek.

1. Smlouva o zastupování mezi 
organizacemi kolektivní správy, na 
základě níž jedna organizace kolektivní 
správy pověří jinou organizaci kolektivní 
správy udělováním licencí pro více území 
k právům k užití hudebních děl online ve 
svém vlastním hudebním repertoáru, 
i nadále pověřující organizaci kolektivní 
správy umožňuje, aby zastoupením 
pověřila jinou organizaci kolektivní 
správy.

Or. en

Odůvodnění

Kolektivní správce by měl uchovat právo (které má nevýlučnou povahu) na pověření jiné 
organizace kolektivní správy, aby spravovala jeho repertoár. To by mělo být výslovně 
stanoveno.

Pozměňovací návrh 222
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 28. – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné slučovat repertoáry 
s cílem udělovat licence pro více 
repertoárů a více území na vymezených 
územích, mohou organizace kolektivní 
správy za rovných a nediskriminačních 
podmínek uzavírat smlouvy o zastupování 
s jinými organizacemi kolektivní správy 
s omezením na určitém území.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se organizacím kolektivní správy umožnilo uzavírat dohody s určitými 
oblastmi namísto povinnosti uzavírat dohody platné pro celou Evropu. 
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Pozměňovací návrh 223
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pověřená organizace kolektivní správy 
spravuje tato práva k užití děl online za 
nediskriminačních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy podporují a prosazují 
spolupráci mezi organizacemi kolektivní 
správy v oblasti řízení, správy a udělování 
licencí k právům.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy zajistí, aby si organizace 
kolektivní správy uchovaly právo na 
autonomní určování podmínek, zejména 
v souvislosti se sazbami, za nichž dávají 
souhlas k užívání jejich repertoáru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 226
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Členské státy zajistí, aby smlouvy 
o zastupování a sdílení práv k užívání děl 
online, výměny informací, jakož i jiné 
druhy spolupráce mezi organizacemi 
kolektivní správy za účelem udělování 
a správy licencí pro více území a více 
repertoárů nebo za účelem stanovení 
vzájemně přijatelných sazeb a podmínek 
pro takové licence byly vyňaty 
z působnosti právních předpisů týkajících 
se hospodářské soutěže, které zakazují 
dohody a jednání ve vzájemné shodě, jež 
mají za cíl či za následek omezení 
hospodářské soutěže.   

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pověřující organizace kolektivní 
správy může omezit působnost pověření 
týkajícího se zastoupení svého vlastního 
repertoáru, které uděluje jiným 
organizacím kolektivní správy, na určené 
konkrétní oblasti.  

Or. en
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Odůvodnění

Za účelem udržení určitého množství flexibility organizací kolektivní správy při vytváření 
svých center je důležité, aby smlouvy o zastoupení ponechaly prostor pro výběr území namísto 
ponechání celé EU jako jediné územní možnosti.   

Pozměňovací návrh 228
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy případně za stejných 
podmínek podporují spolupráci mezi 
organizacemi kolektivní správy v oblasti 
řízení, správy a udílení licencí k právům 
a vytvářejí podmínky právního rámce 
k jejich zahájení a činnosti na 
přeshraničním základě. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly členské státy povinny přijmout vnitrostátní právní předpisy, a usnadnily 
tak přeshraniční udělování povolení, jelikož některé vnitrostátní opatření tomuto záměru 
zabraňují.    

Pozměňovací návrh 229
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy případně za stejných 
podmínek podporují spolupráci mezi 
organizacemi kolektivní správy v oblasti 
řízení, správy a udělování licencí 
k právům a vytvářejí podmínky právního 
rámce pro jejich vznik a činnosti na 
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přeshraniční bázi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádaný kolektivní správce, který se 
rozhodne nepřijmout žádost uvedenou 
v odstavci 1, písemně seznámí žádajícího 
kolektivního správce se svým rozhodnutím 
a důvody, které ho k takovému rozhodnutí 
vedly.  

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úhrada nákladů na správu práv za služby 
poskytované žádaným kolektivním 
správcem žádajícímu správci nesmí 
překročit náklady, které odůvodněně 
vznikly žádanému kolektivnímu správci při 
správě repertoáru žádajícího kolektivního 
správce, a přiměřené ziskové rozpětí.

Úhrada nákladů na správu práv za služby 
poskytované žádaným kolektivním 
správcem žádajícímu správci nesmí 
překročit náklady, které odůvodněně 
vznikly žádanému kolektivnímu správci při 
správě repertoáru žádajícího kolektivního 
správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Wim van de Camp
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Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Žádaná organizace kolektivní správy 
je povinna aktivně zastupovat práva 
žádající organizace kolektivní správy 
stejným a nediskriminačním způsobem, 
jakým zastupuje svůj vlastní repertoár při 
udělování či nabízení licencí pro více 
území.  

Or. en

Odůvodnění

Plnění povinnosti zavazuje k tomu, aby bylo s repertoáry zacházeno stejně a aby se po 
uživatelích těchto sloučených repertoárů požadovaly stejné sazby.  

Pozměňovací návrh 233
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Žádaná organizace kolektivní správy 
udělí  repertoáru žádající kolektivní 
správy licenci v rámci jejího vztahu 
k uživatelům za stejných podmínek, jež 
platí pro její vlastní repertoár, a repertoár 
žádající organizace nesmí vyloučit 
z repertoáru, na nějž má licenci, pokud si 
o takové vyloučení výslovně nepožádá.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je povinnost přijímat, musí se uplatnit i povinnost vykonávat: jedině tak lze zaručit, aby 
se repertoár stal součástí licenčních dohod.
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Pozměňovací návrh 234
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Pokud je žádost žádající organizace 
kolektivní správy o zastoupení jejích práv 
v souladu s článkem 28 zamítnuta všemi 
žádanými organizacemi kolektivní správy, 
které jsou v souladu s hlavou III této 
směrnice, může žádající organizace 
kolektivní správy nabídnout či udělit 
licence pro více území k právům k užívání 
hudebních děl  ve svém vlastním 
repertoáru online na územích, která 
obdržela výslovné povolení od jejích členů 
nebo jiných organizací kolektivní správy.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje skutečný zájem ze strany organizací kolektivních správ, které jsou v souladu 
s hlavou III o to, aby se staly "centrem" pro další organizace kolektivních správ, jelikož by to 
znamenalo pro tyto organizace vyšší zátěž a správní náklady.

Pozměňovací návrh 235
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Žádaní a žádající kolektivní správci 
mohou za účelem sociálních, kulturních 
a vzdělávacích služeb souhlasit s další 
srážkou kromě odečtení správního 
poplatku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
Toine Manders

Návrh směrnice
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 18 odst. 1 písm. a) a c) 
a článků 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 a 36 se 
použijí rovněž na subjekty, jež jsou 
v celém rozsahu nebo zčásti ve vlastnictví 
kolektivního správce a které nabízejí nebo 
udělují licence pro více území k právům 
k užití hudebních děl online.

Ustanovení čl. 18 odst. 1 písm. c), čl. 19 
odst. 1 písm. fa) a článků 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 32 a 36 se použijí 
rovněž na subjekty, jež jsou v celém 
rozsahu nebo zčásti ve vlastnictví 
kolektivního správce a které nabízejí nebo 
udělují licence pro více území k právům 
k užití hudebních děl online.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 28 a 29 se neuplatňují, pokud 
tento subjekt uděluje nebo nabízí udělení 
licence pro více území k právům užití 
hudebních děl online jednotlivého nositele 
práv nebo pokud slučují práva k týmž 
hudebním dílům s výhradním cílem moci 
udělit licenci společně k právu na 
rozmnožování i k právu na sdělování 
takovýchto děl veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Článek 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky podle této hlavy se nevztahují 
na kolektivní správce, kteří na základě 
dobrovolného slučování požadovaných 
práv v souladu s pravidly hospodářské 
soutěže podle článků 101 a 102 Smlouvy 
o fungování Evropské unie udělují licence 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online požadované vysílatelem ke
sdělení nebo zpřístupnění jeho televizních 
nebo rozhlasových programů veřejnosti 
současně s původním vysíláním nebo po 
jeho skončení, jakož i online materiály 
vyrobené vysílatelem, jež doplňují původní 
vysílání jeho televizních nebo 
rozhlasových programů.

Požadavky podle této hlavy se nevztahují 
na kolektivní správce, kteří na základě 
dobrovolného slučování požadovaných 
práv v souladu s pravidly hospodářské 
soutěže podle článků 101 a 102 Smlouvy 
o fungování Evropské unie udělují licence 
k právům k užití hudebních děl online 
požadované vysílatelem ke zpřístupnění 
jeho televizních nebo rozhlasových 
programů veřejnosti, jakož i online 
nabídky.

Or. de

Pozměňovací návrh 239
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správci poskytli svým členům a nositelům 
práv účinné a včasné postupy pro 
vyřizování stížností a řešení sporů, 
zejména pokud jde o zmocnění ke správě 
práv a ukončení zmocnění nebo odnětí 
práv, podmínky členství, vybírání částek 
splatných nositelům práv, srážky 
a rozdělení.

1. Členské státy zajistí, aby organizace 
kolektivní správy poskytly svým členům 
a nositelům práv účinné a včasné postupy 
pro vyřizování stížností a řešení sporů, 
zejména pokud jde o zmocnění ke správě 
práv a ukončení zmocnění nebo odnětí 
práv, podmínky členství, vybírání částek 
splatných nositelům práv, srážky 
a rozdělení. Postupy pro vyřizování 
stížností a řešení sporů jsou nezávislé.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Sabine Verheyen
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Návrh směrnice
Čl. 35 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení sporů u uživatelů Řešení sporů s uživateli

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spory mezi 
kolektivními správci a uživateli 
o stávajících a navrhovaných podmínkách 
udělování licencí, sazbách a odmítnutí 
udělit licenci bylo možno předložit soudu 
a případně nezávislému a nestrannému 
orgánu pro řešení sporů.

1. Členské státy zajistí, aby spory mezi 
kolektivními správci a uživateli 
o stávajících a navrhovaných podmínkách 
udělování licencí, sazbách a odmítnutí 
udělit licenci bylo možno předložit 
nezávislému a nestrannému orgánu pro 
řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Uživatelé by rovněž měli mít přístup k řešení sporů. Právo týkající se možnosti obrátit se také 
na soud je zahrnuto v odstavci 2, a nepotřebuje tedy být zmíněno zde. 

Pozměňovací návrh 242
Christian Engström

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 39 nepřetržitě 
sledovaly, zda kolektivní správci usazení
na jejich území při udělování licencí pro 
více území k právům k užití hudebních děl 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány uvedené v článku 39 nepřetržitě 
sledovaly, zda kolektivní správci působící
na jejich území při udělování licencí pro 
více území k právům k užití hudebních děl 



AM\933267CS.doc 103/103 PE508.268v01-00

CS

online dodržují požadavky stanovené 
v hlavě III této směrnice.

online dodržují požadavky stanovené 
v hlavě III této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s definicí ve článku2.


