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Pozměňovací návrh 27
Lena Kolarska-Bobińska

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. 
Organizace kolektivní správy 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.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Lena Kolarska-Bobińska

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 29
Jürgen Creutzmann

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, 

vypouští se
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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. en

Odůvodnění

Otázka použitelnosti směrnice o službách není jasná. Bez ohledu na její použitelnost však bod 
odůvodnění nic nezmění, neboť není právně závazný. Buď zákonodárce příslušným způsobem 
vysvětlí základní akt, nebo bude požádán ESD, aby rozhodl. Bod odůvodnění je však zbytečný.

Pozměňovací návrh 30
Amelia Andersdotter

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. V této souvislosti 
připomíná, že odchylka od zásady volného 
poskytování přeshraničních služeb bez 
neopodstatněného omezení, kterou 
stanoví čl. 17 bod 11 této směrnice pro 
práva duševního vlastnictví, se vztahuje 
na práva jako taková (existence práva, 
působnost a výjimky, trvání atd.) a netýká 
se služeb souvisejících se správou těchto 
práv, jakými jsou služby poskytované
organizacemi kolektivní správy. To 
znamená, že organizace kolektivní správy
by měly mít možnost poskytovat své 
služby volně přes hranice a zastupovat 
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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

Objasňuje vztah ke směrnici o službách. Tento dodatek odráží výklad Komise ohledně 
odchylky pro práva duševního vlastnictví, jak je vysvětleno v její „Příručce o provádění 
směrnice o službách, Evropská komise, GŘ pro vnitřní trh a služby (2007), s. 42“.

Pozměňovací návrh 31
Britta Thomsen

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 mít možnost poskytovat 
své služby 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

Pozměňovací návrh 32
Rolandas Paksas
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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 práva.

(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 práva, pokud se 
nenacházejí ve vztahu přímé soutěže 
s kolektivními správci v oblasti vybírání a 
rozdělování částek splatných nositelům 
práv. V takových případech nejsou 
kritéria pro členství a kontrolu ze strany 
členů relevantní.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Amelia Andersdotter

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 

(4) Existují významné rozdíly ve 
vnitrostátních pravidlech upravujících 
fungování organizací kolektivní správy, 
zejména pokud jde o jejich transparentnost 
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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 práva.

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 organizací kolektivní správy
k neefektivnímu a nerovnému využívání 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících na vnitřním trhu na úkor 
členů kolektivních správců, nositelů práv,
uživatelů a spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Problémy s neefektivností a transparentností se týkají i nezávislých komerčních poskytovatelů 
správy práv. Značnou část nákladů na neefektivnost trhů s kreativní činností platí nakonec 
spotřebitelé.

Pozměňovací návrh 34
Krišjānis Kariņš

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, 

(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, což přispívá 
k roztříštěnosti vnitřního trhu v této 
oblasti. 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 
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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.

práva a práv s ním souvisejících na 
vnitřním trhu na úkor členů kolektivních 
správců, nositelů práv a uživatelů, pro něž 
je velmi nesnadné prosazovat svá práva 
v jiných členských státech. 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.

Or. lv

Pozměňovací návrh 35
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla zaměřit na 
koordinaci vnitrostátních předpisů 
týkajících se přístupu k činnosti 
kolektivních správců v oblasti správy 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících, způsobu jejich řízení a 
jejich dozorčího rámce, a vychází tedy 
rovněž z čl. 53 odst. 1 Smlouvy. Protože se 
kromě toho jedná o odvětví nabízející 
služby v celé Unii, vychází tato směrnice 
též ze článku 62 Smlouvy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění bude nahrazen novými body odůvodnění 7a a 7b.

Pozměňovací návrh 36
Eija-Riitta Korhola
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Tato směrnice se nedotýká ujednání 
týkajících se správy práv organizacemi 
kolektivní správy, jako jsou například 
rozšířené kolektivní licence, povinná 
kolektivní správa a právní domněnky 
zastoupení či převod práv.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba ujistit, že ustanovení směrnice se nedotýkají fungování ujednání o licencích, jejichž 
základem jsou vyjmenované právní operace. Veškeré činnosti organizací kolektivní správy, 
včetně těch, jejichž základem jsou výše uvedené právní operace, tak spadají do oblasti 
působnosti směrnice. To je ještě zdůrazněno skutečností, že se odkazuje na organizace 
kolektivní správy.

Pozměňovací návrh 37
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Tato směrnice se nedotýká právní 
formy, kterou členské státy tradičně volí 
pro fungování organizací kolektivní 
správy. Po členských státech by se neměla 
vyžadovat změna právní formy těchto 
organizací. Ustanovení směrnice se 
nedotýkají svobody sdružování nositelů 
práv a jejich práva organizovat se.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytně nutné, aby směrnice neměla negativní dopad na zavedené způsoby správy a na 
fungující interní postupy organizací kolektivní správy, které se opírají o vnitrostátní právo. 
Tento cíl obecně schvaluje mnoho zúčastněných stran, včetně Evropské komise.
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Pozměňovací návrh 38
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Hlava I, II a IV této směrnice se 
použije na všechny kolektivní správce 
zřízené v Unii. Členské státy mohou 
rozšířit působnost této směrnice, tedy 
hlavy I, kapitoly 2 až 5 hlavy II a hlavy IV 
s výjimkou článků 36 a 40 na kolektivní 
správce mimo EU, kteří udělují licenci na 
užívání práv na svém území.

Or. en

Odůvodnění

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union. It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except Articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Pozměňovací návrh 39
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7d) Mezi organizace kolektivní správy 
spadají v této směrnici neziskové 
organizace pověřené více než jedním 
nositelem práv ke správě autorského 
práva a práv s ním souvisejících jako svou 
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hlavní činností, které jsou ve vlastnictví 
nositelů práv nebo jsou jimi přímo nebo 
nepřímo řízeny. Do působnosti této 
směrnice nespadají jednotlivé společnosti, 
jejichž obvyklou činností je výroba obsahu 
nebo komerční udělování licencí na práva 
(například hudební vydavatelství, knižní 
vydavatelství nebo hudební společnosti).

Or. en

Odůvodnění

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
Amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a Recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive

Pozměňovací návrh 40
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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 

(9) Svoboda přijímat služby kolektivní 
správy autorského práva a práv s ním 
souvisejících přes hranice členských států 
znamená, že si nositelé práv mohou 
svobodně vybrat organizaci kolektivní 
správy pro správu svých práv, např. práv 
týkajících se veřejného vystoupení nebo 
vysílacích práv, či kategorie práv, např. 
interaktivní komunikace s veřejností, za 
předpokladu, že organizace kolektivní 
správy tato práva nebo kategorie práv již 
spravuje. Z toho vyplývá, že nositelé práv 
mohou organizaci kolektivní správy svá 
práva nebo kategorie práv snadno 
odejmout a svěřit či převést všechna práva 
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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.

nebo jejich část jiné organizaci kolektivní 
správy nebo jinému subjektu bez ohledu na 
členský stát bydliště/sídla nebo státní 
příslušnost organizace kolektivní správy či 
nositele práv. Tuto flexibilitu, pokud jde o 
správu různých druhů děl a jiných 
předmětů ochrany, by měly organizace 
kolektivní správy, které spravují různé 
druhy děl a jiné předměty ochrany, jako 
jsou literární, hudební nebo fotografická 
díla, nositelům práv rovněž umožnit. 
Organizace kolektivní správy by měly
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Amelia Andersdotter

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 
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 

(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
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 
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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.

kolektivního správce či nositele práv. Tuto 
flexibilitu, pokud jde o správu různých 
druhů děl a jiných předmětů ochrany, by 
měli kolektivní správci, kteří spravují díla,
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, včetně poskytnutí k veřejnému 
užívání.

Or. en

Odůvodnění

Nositelé práv by si měli zachovat právo svobodně rozhodovat o právech ke svým vlastním 
dílům, včetně práva poskytnout dílo k veřejnému užívání.

Pozměňovací návrh 42
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Individuální výkon výlučných 
hospodářských práv, k jakému často 
dochází v audiovizuálním odvětví, je také 
v souladu s cíli vnitřního trhu a omezuje 
potenciální tříštění tím, že slučuje práva 
na užívání u osoby producenta.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Amelia Andersdotter
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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) Všichni členové organizací kolektivní 
správy 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 
elektronickými prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být podporována rovněž účinná účast členů. [V souladu s návrhem stanoviska výboru 
CULT.]

Pozměňovací návrh 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 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 
jednotlivým kategoriím členů spravedlivé 
a vyvážené 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Amelia Andersdotter

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 
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 
zastupujícím různé kategorie nositelů 
práv zastoupení v orgánu, který tuto funkci 
vykonává.

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení malých organizací kolektivní správy ze všech dozorčích funkcí je v rozporu s cílem 
této směrnice. I malé společnosti a organizace obvykle vyžadují výbor. Různé kategorie členů 
potřebují odpovídající zastoupení. Kromě toho by tento bod odůvodnění měl být v souladu s 
revizí čl. 8 odst. 3 a čl. 20 odst. 5. [V souladu s návrhem stanoviska výborů CULT a IMCO.]

Pozměňovací návrh 46
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Kolektivní správci vybírají, spravují a 
rozdělují příjmy z využívání práv, která jim 
byla nositeli práv svěřena. Tento příjem 

(15) Organizace kolektivní správy vybírají, 
spravují a rozdělují příjmy z využívání 
práv, která jim byla nositeli práv svěřena. 
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náleží především nositelům práv, kteří 
mohou být členy jednoho nebo druhého 
správce. Je proto důležité, aby kolektivní
správci při výběru, správě a rozdělování 
těchto příjmů postupovali s nejvyšší péčí. 
Přesné rozdělování příjmů je možné pouze 
v případě, že kolektivní správce vede řádné 
záznamy o členství, licencích a užití děl a 
jiných předmětů ochrany. Nositelé práv a 
uživatelé by měli případně rovněž 
poskytovat údaje, které kolektivní správce
ověří. Částky vybrané a splatné nositelům 
práv by měly být spravovány odděleně od 
vlastních aktiv kolektivního správce, a 
pokud jsou do doby rozdělení nositelům 
práv investovány, měla by se investice 
uskutečnit v souladu s investiční politikou 
schválenou valnou hromadou kolektivního 
správce. V zájmu zachování vysoké úrovně 
ochrany práv nositelů práv a zajištění, že se 
každý příjem, který lze získat z využívání 
jejich práv, připíše ve prospěch nositelů 
práv, by se investice provedené a držené 
kolektivním správcem měly spravovat 
v souladu s kritérii, která by od 
kolektivního správce vyžadovala, aby 
jednal obezřetně, a zároveň by 
kolektivnímu správci umožňovala, aby se 
rozhodl pro tu nejbezpečnější a 
nejúčinnější investiční politiku. Tím by se 
kolektivnímu správci mělo umožnit, aby 
zvolil takové rozvržení aktiv, které přesně 
vyhovuje povaze investovaných příjmů z 
výkonu práv a době trvání jejich vystavení 
riziku, a které nepřiměřeně neohrozí příjmy 
z práv, jež nositelům práv dluží. V zájmu 
zajištění náležitého a účinného rozdělování 
částek splatných nositelům práv je 
nezbytné požadovat, aby kolektivní správci 
přijali s náležitou péčí a v dobré víře 
přiměřená opatření k určení a vyhledání 
příslušných nositelů práv. Je rovněž 
vhodné stanovit, že členové kolektivního 
správce schvalují pravidla upravující 
situace, kdy nebylo možné rozdělit vybrané 
částky, protože se nositele práv nepodařilo 
určit ani vyhledat.

Tento příjem náleží především nositelům 
práv, kteří mohou být členy jednoho nebo 
druhého správce. Je proto důležité, aby 
organizace kolektivní správy při výběru, 
správě a rozdělování těchto příjmů 
postupovaly s nejvyšší péčí. Přesné 
rozdělování příjmů je možné pouze 
v případě, že organizace kolektivní správy
vede řádné záznamy o členství, licencích a 
užití děl a jiných předmětů ochrany. 
Nositelé práv a uživatelé by měli případně 
rovněž poskytovat údaje, které organizace 
kolektivní správy ověří. Částky vybrané a 
splatné nositelům práv by měly být 
spravovány odděleně od vlastních aktiv 
organizace kolektivní správy, a pokud jsou 
do doby rozdělení nositelům práv 
investovány, měla by se investice 
uskutečnit v souladu s investiční politikou 
schválenou valnou hromadou organizace 
kolektivní správy. V zájmu zachování 
vysoké úrovně ochrany práv nositelů práv 
a zajištění, že se každý příjem, který lze 
získat z využívání jejich práv, připíše ve 
prospěch nositelů práv, by se investice 
provedené a držené organizací kolektivní 
správy měly spravovat v souladu s kritérii, 
která by od organizace kolektivní správy
vyžadovala, aby jednala obezřetně, a 
zároveň by organizaci kolektivní správy
umožňovala, aby se rozhodla pro tu 
nejbezpečnější a nejúčinnější investiční 
politiku. Tím by se organizaci kolektivní 
správy mělo umožnit, aby zvolila bezpečné 
a ziskové rozvržení aktiv, které zabrání
vystavení investovaných příjmů riziku, a 
které nepřiměřeně neohrozí příjmy z práv, 
jež nositelům práv dluží. V zájmu zajištění 
náležitého a účinného rozdělování částek 
splatných nositelům práv je nezbytné 
požadovat, aby organizace kolektivní 
správy přijaly s náležitou péčí a v dobré 
víře přiměřená opatření k určení a 
vyhledání příslušných nositelů práv. Je 
rovněž vhodné stanovit, že členové 
organizací kolektivní správy schvalují 
pravidla upravující situace, kdy nebylo 
možné rozdělit vybrané částky, protože se 
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nositele práv nepodařilo určit ani vyhledat.

Or. en

Odůvodnění

Organizace kolektivní správy by měly uplatňovat bezpečnou investiční strategii s nízkým 
rizikem, aby příjmy, které náleží nositelům práv, nebyly zbytečně ohroženy. [V souladu s 
návrhem stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 47
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Kdyby si organizace kolektivní 
správny mohly ponechat finanční 
prostředky a použít je pro jiné účely 
v případě, že částky dlužné nositelům práv 
nemohou být rozděleny, protože 
organizace kolektivní správy nemohla 
určit a vyhledat nositele práv, odrazovalo 
by to tyto organizace od náležitého úsilí 
při vyhledávání nositelů práv. Vzhledem 
k tomu, že za kulturní politiku odpovídají 
především členské státy, je vhodné, aby 
finanční prostředky, které nemohou být 
rozděleny, byly vyplaceny do fondu 
zřízeného a spravovaného za tímto účelem 
členským státem, v němž byly finanční 
prostředky vybrány. Fond nadále 
odpovídá za veškeré požadavky nositelů 
práv, kteří se znovu objeví. Každý členský 
stát navíc rozhodne, jak využít finanční 
prostředky ve fondu k souvisejícím 
účelům, jako je vyplacení znovu se 
objevivších nositelů práv podle směrnice 
2012/28/EU o některých povolených 
způsobech užití osiřelých děl, digitalizace 
a obnova našeho kulturního dědictví a 
podpora kulturní rozmanitosti.

Or. en
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Odůvodnění

Kdyby bylo organizaci kolektivní správy umožněno ponechat si finanční prostředky, které 
nemohou být rozděleny, odrazovalo by ji to od náležitého úsilí při vyhledávání skutečných 
nositelů práv. Řešení pomocí fondu umožňuje koordinovat tuto směrnici s novou směrnicí o 
osiřelých dílech. Fond spravovaný členským státem může být prospěšný i při podpoře kulturní 
rozmanitosti. Viz rovněž pozměněný čl. 12 odst. 2.

Pozměňovací návrh 48Fond
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je obzvláště důležité, aby obchodní 
podmínky v oblasti udělování licencí byly 
spravedlivé, aby se zajistilo, že uživatelé 
mohou na základě licence využívat díla a 
jiné předměty ochrany, jejichž práva 
kolektivní správce zastupuje, a aby se 
zajistila odměna pro nositele práv. 
Kolektivní správci a uživatelé by proto 
měli vést jednání o udělování licencí v 
dobré víře a uplatňovat sazby stanovené na 
základě objektivních kritérií.

(18) Je obzvláště důležité, aby obchodní 
podmínky v oblasti udělování licencí byly 
spravedlivé, aby se zajistilo, že uživatelé 
mohou na základě licence využívat díla a 
jiné předměty ochrany, jejichž práva 
kolektivní správce zastupuje, a aby se 
zajistila odměna pro nositele práv. 
Kolektivní správci a uživatelé by proto 
měli vést jednání o udělování licencí 
v dobré víře a uplatňovat sazby stanovené 
na základě objektivních a 
nediskriminačních kritérií. Sazby by měly 
být přiměřené hospodářské hodnotě 
využití práv v obchodu.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by odrážet judikaturu ESD [C-52/07, Kanal 5 a TV4 v. STIM]. Organizace kolektivní 
správy jako monopolní poskytovatelé služeb jsou jen slabě motivovány, aby neúčtovaly příliš 
vysoké ceny. 

Pozměňovací návrh 49
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V zájmu zvýšení transparentnosti a 
zabránění situacím, kdy uživatelé obdrží 
více než jednu fakturu pro stejná práva ke 
stejným dílům, by měli mít kolektivní 
správci povinnost vzájemně úzce 
spolupracovat. Tato spolupráce by měla 
zahrnovat shromažďování informací o 
licencích a užívání děl ve společné 
databázi, koordinované a společné 
vystavování faktur a výběr příjmů 
z výkonu práv.

Or. en

Odůvodnění

Stále se opakujícím a rozšířeným problémem je dvojité fakturování uživatelů autorských práv. 
Podle posouzení dopadu provedeného Komisí může být až 10-30 % licenčních poplatků 
fakturováno uživatelům dvakrát. [V souladu s návrhem stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 50
Amelia Andersdotter

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 

(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.



AM\936984CS.doc 21/89 PE510.534v02-00

CS

možnost, pokud to považují za nezbytné, 
nejmenší kolektivní správce od některých 
povinností v oblasti transparentnosti 
osvobodit.

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení malých organizací kolektivní správy z povinností zveřejňovat zprávy je v rozporu s 
cílem této směrnice. Kromě toho by tento pozměňovací návrh měl být v souladu s revizí čl. 8 
odst. 3 a čl. 20 odst. 5. [V souladu s návrhem stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 51
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Touto směrnicí nejsou dotčena 
pravidla v členských státech upravující 
správu práv, jako jsou například rozšířené 
kolektivní licence, povinná kolektivní 
správa, právní domněnky zastoupení či 
převod práv, pokud jsou tato pravidla v 
souladu s právem Unie a s mezinárodními 
závazky Unie a jejích členských států. 
Pokud jde o povinnou kolektivní správu 
všech děl v rámci příslušné kategorie práv 
či druhu obsahu, není povinnost 
zveřejňovat repertoár potřebná v případě, 
že je aktivně pověřen pouze jeden správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Amelia Andersdotter

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) 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, přičemž však nesmí zneužít své 
postavení na trhu. Rozvoj zákonných 
online hudebních služeb v rámci Unie by 
měl přispět i k omezení nepovoleného 
kopírování hudby.

Or. en

Odůvodnění

Efektivita organizací kolektivní správy závisí na kontrole jevů bránících hospodářské soutěži. 
Kvalitnější znění. [V souladu s návrhem stanoviska výboru IMCO.]
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Pozměňovací návrh 53
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

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 tvůrčích odvětví, kde 
udělování přímých licencí hraje 
významnější úlohu, zůstává kolektivní 
správa autorských práv na územní bázi 
v hudebním odvětví normou. Proto 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
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Pozměňovací návrh 54
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Digitální technologie umožňuje 
kolektivnímu správci automatické 
sledování užití hudebních děl, k nimž je 
udělena licence, nabyvatelem licence a 
usnadňuje fakturaci. Pro zefektivnění 
výměny údajů mezi kolektivními správci a 
uživateli jsou nezbytné odvětvové normy 
pro použití hudby, podávání zpráv o 
prodeji a vystavování faktur. Při sledování 
užívání licencí by měla být dodržována 
základní práva, zejména právo na 
respektování soukromého a rodinného 
života a právo na ochranu údajů. Aby se 
zajistilo, že zefektivnění povede k 
rychlejšímu finančnímu zpracování a v 
konečném důsledku k dřívějším platbám 
nositelům práv, mělo by se od kolektivních 
správců vyžadovat, aby bez prodlení 
vystavili fakturu poskytovatelům služeb a 
rozdělili částky, které jsou splatné 
nositelům práv. To předpokládá, že 
nabyvatelé licence udělají vše pro to, aby 
kolektivnímu správci poskytli přesné a 
včasné zprávy o užívání děl. Kolektivní 
správci by neměli být povinni přijímat 
zprávy uživatelů v chráněném formátu, 
pokud jsou k dispozici běžně používané 
odvětvové normy.

(27) Digitální technologie umožňuje 
kolektivnímu správci automatické 
sledování užití hudebních děl, k nimž je 
udělena licence, nabyvatelem licence a 
usnadňuje fakturaci. Pro zefektivnění 
výměny údajů mezi kolektivními správci a 
uživateli jsou nezbytné odvětvové normy 
pro použití hudby, podávání zpráv o 
prodeji a vystavování faktur. Při sledování 
užívání licencí by měla být dodržována 
základní práva, zejména právo na 
respektování soukromého a rodinného 
života a právo na ochranu údajů. Aby se 
zajistilo, že zefektivnění povede k 
rychlejšímu finančnímu zpracování a 
v konečném důsledku k dřívějším platbám 
nositelům práv, mělo by se od kolektivních 
správců vyžadovat, aby bez prodlení 
navázali vzájemnou spolupráci s cílem 
zajistit, aby každý uživatel obdržel jedinou 
společnou fakturu, a rozdělili částky, které 
jsou splatné nositelům práv. To 
předpokládá, že nabyvatelé licence udělají 
vše pro to, aby kolektivnímu správci 
poskytli přesné a včasné zprávy o užívání 
děl. Kolektivní správci by neměli být 
povinni přijímat zprávy uživatelů 
v chráněném formátu, pokud jsou 
k dispozici běžně používané odvětvové 
normy.

Or. en

Odůvodnění

Vysoké náklady na transakce, jako jsou složité a vícenásobné faktury, jsou velkou překážkou 
na evropském trhu s poskytováním licencí na autorská práva. [V souladu s návrhem 
stanoviska výboru IMCO.]
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Pozměňovací návrh 55
Ivo Belet

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 obvykle 
spoléhají na všeobecnou licenci od 
místního kolektivního správce, pokud jde o 
práva k celosvětovému repertoáru 
hudebních děl, aby sdělily a zpřístupnily 
veřejnosti své vlastní televizní a 
rozhlasové programy a online služby 
týkající se jejich vysílání, jako je materiál, 
který nahrazuje, obohacuje nebo jinak 
rozšiřuje programovou nabídku vysílací 
organizace. Tyto všeobecné licence pro 
vysílací organizace odpovídají aktuální 
potřebě, jsou řádně zřízeny a obecně 
přijímány ze strany nositelů práv, 
vysílacích organizací i kolektivních 
správců. Tato směrnice by proto měla 
zachovat zavedenou praxi, aby 
nedocházelo k uplatňování rozdílných 
předpisů při poskytování licencí na offline 
a online služby vysílacích organizací. 
Z tohoto důvodu je třeba vyjmout 
z působnosti hlavy III kolektivní správce, 
pokud udělují vysílacím organizacím 
licence na online služby, které mají 
souvislost s jejich vysílacími službami 
offline. Nemělo by to vést k narušení 
hospodářské soutěže ve vztahu k jiným 
službám, které poskytují spotřebitelům 
přístup k jednotlivým hudebním dílům 
online, ani k restriktivním praktikám, 
např. rozdělení trhu nebo zákazníků, a 
mělo by to být i nadále v souladu 
s vnitrostátním právem a právem EU, 
zejména s články 101 a 102 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Or. en
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Odůvodnění

Vysílací organizace zahrnují do svých online služeb nejen vysílací programy nebo jejich části, 
ale i další programový materiál poskytovaný pod redakční kontrolou vysílací organizace a na 
její zodpovědnost, který má obvykle souvislost s offline službami vysílací organizace. 
Vzhledem k tomu, že přesný rámec a rozsah materiálu bude předmětem smluvních ujednání 
mezi vysílací organizací a příslušným nositelem práv k hudebnímu dílu nebo kolektivním 
správcem, neměl by být ve směrnici předem stanoven.

Pozměňovací návrh 56
Eija-Riitta Korhola

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) 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. Tyto orgány pro řešení sporů by 
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měly mít zvláštní znalosti v oblasti 
duševního vlastnictví a měly by opírat svá 
rozhodnutí o objektivní normy a kritéria,
například o „reálnou obchodní hodnotu“ 
zavedenou Soudním dvorem Evropské 
unie. Aby bylo zajištěno placení, uživatelé 
by měli před ukončením řízení platit 
organizacím kolektivní správy podle 
stávající sazby, pokud existuje, nebo na 
základě prozatímního opatření soudu 
v případě, že není předem stanovena 
sazba.

Or. en

Odůvodnění

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Pozměňovací návrh 57
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Členské státy by měly navíc zavést 
vhodné postupy umožňující podat stížnost 
na kolektivní správce, kteří nedodržují 
právní předpisy, a jež zajistí, že v případě 
potřeby budou uvaleny účinné, přiměřené 
a odrazující sankce. Členské státy by měly 

(37) Členské státy by měly navíc zavést 
vhodné postupy umožňující podat stížnost 
na organizace kolektivní správy, které
nedodržují právní předpisy, a jež zajistí, že 
v případě potřeby budou uvaleny účinné, 
přiměřené a odrazující sankce nebo 
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určit, které orgány by měly být odpovědné 
za vyřizování stížností a ukládání sankcí. 
Aby se zajistilo, že budou požadavky 
týkající se udělování licencí pro více území 
dodržovány, měla by být přijata zvláštní 
ustanovení o sledování jejich provádění. 
Příslušné orgány členských států a 
Evropská komise by měly za tímto účelem 
navzájem spolupracovat.

opatření. Členské státy by měly určit, které 
orgány by měly být odpovědné za 
vyřizování stížností a ukládání sankcí. Aby 
se zajistilo, že budou požadavky týkající se 
udělování licencí pro více území 
dodržovány, měla by být přijata zvláštní 
ustanovení o sledování jejich provádění. 
Příslušné orgány členských států a 
Evropská komise by měly za tímto účelem 
navzájem spolupracovat.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění možností členského státu při prosazování předpisů. [V souladu s návrhem 
stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 58
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 individuální dohody a dohody o 
nezveřejňování, obchodní tajemství, 
soukromí, přístup k dokumentům, smluvní 
právo a mezinárodní právo soukromé 
týkající se kolizních norem a příslušnosti 
soudů.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Rolandas Paksas
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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 60
Britta Thomsen

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 kolektivní správce, 
kteří působí v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava III se však nepoužije, pokud 
kolektivní správci udělují v souladu 
s vnitrostátním právem a právem 
Společenství licence na taková hudební 
díla vysílacím organizacím v souvislosti 
s online službami, které souvisí s jejich 
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offline vysílacími službami.

Or. en

Odůvodnění

Bývalý článek 33 - Vysílací organizace zahrnují do svých online služeb nejen vysílací 
programy nebo jejich části, ale i další programový materiál poskytovaný pod redakční 
kontrolou vysílací organizace a na její zodpovědnost, který má obvykle souvislost s offline 
službami vysílací organizace. Vzhledem k tomu, že přesný rámec a rozsah materiálu bude 
předmětem smluvních ujednání mezi vysílací organizací a příslušným nositelem práv k 
hudebnímu dílu nebo kolektivním správcem, neměl by být ve směrnici předem stanoven.

Pozměňovací návrh 62
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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) „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; Aby byla za jediný nebo prvotní cíl 
organizace považována správa práv, musí 
být ve stanovách uvedeno, že úkolem 
organizace je shromažďovat a zajišťovat 
spravedlivé rozdělení příjmů z výkonu 
práv při masovém využívání autorských 
práv. Většinu z celkového počtu 
zaměstnanců organizace musí navíc tvořit 
zaměstnanci zabývající se správou práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Rolandas Paksas
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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 
podstatnou částí 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 64
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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) „společností kolektivní správy“ se 
rozumí organizace, která je ze zákona nebo 
prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna více 
než jedním nositelem práv nebo 
společností kolektivní správy výhradně 
nebo hlavně ke správě autorského práva 
nebo práv s ním souvisejících a která je ve 
vlastnictví nebo pod kontrolou svých 
členů, a jedná výhradně v kolektivním 
zájmu a jako zmocněný subjekt svých 
členů;

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení definice společností kolektivní správy.
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Pozměňovací návrh 65
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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 více než jedním 
nositelem práv výhradně nebo hlavně ke 
správě autorského práva nebo práv s ním 
souvisejících a která je ve vlastnictví nebo 
pod přímou nebo nepřímou kontrolou 
svých nositelů práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „komerčním provozovatelem“ se 
rozumí jakýkoli subjekt, který je na 
základě jakéhokoliv smluvního ujednání 
oprávněn spravovat autorské právo nebo 
práva s ním související jménem nositelů 
práv na komerčním základě;

Or. en

Odůvodnění

Vydavatelské a nahrávací společnosti, které rovněž spravují práva nositelů práv, by se měly 
řídit minimálním souborem předpisů pro transparentnost, aby byly v oblasti správy práv 
nastoleny rovné podmínky. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]
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Pozměňovací návrh 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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“ se rozumí nositel práv nebo 
subjekt přímo zastupující nositele práv, 
včetně jiných organizací kolektivní správy
a sdružení nositelů práv, který splňuje 
požadavky na členství v organizaci 
kolektivní správy, bez ohledu na svoji 
právní formu;

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení nezbytné v souvislosti s různorodostí právních forem organizací kolektivní správy v 
různých členských státech. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 68
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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, například odborů, který splňuje 
požadavky na členství v kolektivním 
správci;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann



PE510.534v02-00 34/89 AM\936984CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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

V čl. 10 odst. 2 se uvádí, že příjmy z investic příjmů z výkonu práv by měly být vedeny 
odděleně, ale není v něm jasně uvedeno, že tento příjem patří nositelům práv a měl by jim být 
případně vyplacen. Nejsnadnějším způsobem, jak tento stav napravit, je zahrnout tento 
řetězec příjmů do definice. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 70
Eija-Riitta Korhola

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 mají 
právo požadovat výhradní postoupení práv 
u všech děl svých členů.

Or. en
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Odůvodnění

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members. The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Pozměňovací návrh 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 některých členských státech EU a v jiných zemích, například ve Spojených státech, 
mají nositelé práv právo spravovat v rámci své organizace kolektivní správy jednotlivá díla. 
[V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 72
Amelia Andersdotter

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. 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, že by jejich díla 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. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 73
Amelia Andersdotter

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, 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 
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
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Odůvodnění

Nositelé práv by si měli zachovat právo svobodně rozhodovat o právech ke svým vlastním 
dílům. V některých členských státech EU a v jiných zemích, například ve Spojených státech, 
mají držitelé práv právo odejmout jednotlivá díla své organizaci kolektivní správy. [V souladu 
s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 74
Britta Thomsen

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. Členové 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Existují-li částky splatné nositeli práv za 
využívání, ke kterému došlo před 
ukončením zmocnění nebo před tím, než 
nabylo účinku odnětí práv, nebo v rámci 

4. Existují-li částky splatné členům za 
využívání, ke kterému došlo před 
ukončením zmocnění nebo před tím, než 
nabylo účinku odnětí práv, nebo v rámci 
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licence poskytnuté před tím, než nabylo 
účinku ukončení či odnětí, ponechává si 
nositel práv, pokud jde o uvedené 
využívání, svá práva podle článků 12, 16, 
18 a 34.

licence poskytnuté před tím, než nabylo 
účinku ukončení či odnětí, ponechává si 
člen, pokud jde o uvedené využívání, svá 
práva podle článků 12, 16, 18 a 34.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Britta Thomsen

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. 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. Bez ohledu na toto 
ustanovení mohou kolektivní správci, 
kteří spravují práva výkonných umělců a 
výrobců zvukových záznamů za jedinou 
spravedlivou odměnu podle čl. 8 odst. 2 
směrnice 2006/115/ES, vyžadovat, aby 
správa těchto práv byla převedena na 
jiného kolektivního správce se sídlem v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Kolektivní správci nesmějí omezovat 
výkon práv uvedených v odstavcích 3 a 4 

5. Organizace kolektivní správy nesmějí 
omezovat výkon práv uvedených 



AM\936984CS.doc 39/89 PE510.534v02-00

CS

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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Jako u čl. 5 odst. 2 – čl. 5 odst. 3.

Pozměňovací návrh 78
Britta Thomsen

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 člen 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. 
Tento odstavec se nepoužije pro ujednání 
v členských státech týkající se správy práv 
prostřednictvím rozšířených kolektivních 
licencí, právní domněnky zastoupení či 
převodu práv, povinné kolektivní správy 
nebo podobných ujednání nebo jejich 
kombinace.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6
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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 nebo druh děl a jiný předmět ochrany 
výslovný souhlas, kterým zmocňuje 
kolektivního správce ke správě, a aby byl 
tento souhlas doložen v listinné podobě; 
tento odstavec se nepoužije pro ujednání 
v členských státech týkající se správy práv 
prostřednictvím rozšířených kolektivních 
licencí, právní domněnky zastoupení či 
převodu práv, povinné kolektivní správy 
nebo podobných ujednání nebo jejich 
kombinace.

Or. en

Odůvodnění

Kolektivní správci nemusí povinně získat souhlas nositelů práv, na něž se v členském státě 
vztahují rozšířené kolektivní licence nebo podobné systémy. Cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu je tedy zajistit pokračování dobře fungujících systémů kolektivní správy autorského 
práva a zabezpečit příjem nositelů práv a možnosti uživatelů získat vypořádání práv a licence.

Pozměňovací návrh 80
Amelia Andersdotter

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
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Odůvodnění

Jako u čl. 5 odst. 2 – čl. 5 odst. 3. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT a s hlavním 
návrhem zprávy výboru JURI.]

Pozměňovací návrh 81
Amelia Andersdotter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Aniž je dotčen čl. 20 odst. 4, mají 
nositelé práv právo vyžádat si kdykoli 
během platnosti zmocnění externí 
nezávislý audit své organizace kolektivní 
správy.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velmi problematickému vedení v mnoha evropských organizacích kolektivní 
správy v posledních letech je rozhodně zapotřebí umožnit externí audity, aby bylo možno 
zajistit při auditu skutečnou nezávislost a svědomitost. [V souladu s návrhem stanoviska 
výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 82
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Jsou-li členy organizace kolektivní 
správy subjekty zastupující nositele práv, 
poskytnou se těmto subjektům informace 
podle odstavců 3–7.

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
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 mohou odmítnout 
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 84
Amelia Andersdotter

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 
nebo jakékoli další uchazeče uvedené v čl. 
3 písm. c) 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

Odůvodnění

Vysvětlení nezbytné v souvislosti s čl. 3 písm. c). Odmítnutí na základě diskriminačních 
kritérií by měla být zakázána. [V souladu s návrhem stanoviska výboru IMCO.]
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Pozměňovací návrh 85
Jürgen Creutzmann

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 mohou odmítnout 
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

Odůvodnění

Mohou nastat případy, kdy by členství mělo být odmítnuto.

Pozměňovací návrh 86
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 87
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Za předpokladu, že je zachována 
ochrana osobních údajů nositelů práv, 
zpřístupní organizace kolektivní správy 
informace uvedené v čl. 19 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Amelia Andersdotter

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 přijímá stanovy
organizace kolektivní správy a podmínky
členství a rovněž jakékoliv jejich změny.

Or. en

Odůvodnění

Jasnější znění. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Valná hromady má pravomoc rozhodnout o 
jmenování nebo odvolání vedoucích 
pracovníků a schvaluje jejich odměnu a 
jiné výhody, jako například nepeněžní 

Valná hromada má pravomoc rozhodnout 
o jmenování nebo odvolání vedoucích 
pracovníků, sleduje jejich celkový výkon a 
schvaluje jejich odměnu a jiné výhody, 
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výhody, důchodové dávky, právo na další 
dávky a práva na odstupné.

jako například nepeněžní výhody, 
důchodové dávky, právo na další dávky a 
práva na odstupné.

Or. en

Odůvodnění

Vztah mezi valnou hromadou a vedoucími pracovníky by měl být jasný. [V souladu s návrhem 
stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 90
Amelia Andersdotter

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 odstavce je důsledkem navrhované změny čl. 12 odst. 2.

Pozměňovací návrh 91
Amelia Andersdotter

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 

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 
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transparentnosti a zprávu auditora. je způsob finančního řízení organizace 
kolektivní správy důvodně zpochybněn, 
může valná hromada rozhodnout o 
provedení externího auditu. Výsledek 
takového externího auditu musí být 
oznámen všem členům a veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velmi problematickému vedení v mnoha evropských organizacích kolektivní 
správy v posledních letech je rozhodně zapotřebí umožnit externí audity, aby bylo možno 
zajistit skutečnou nezávislost a svědomitost [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 92
Amelia Andersdotter

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, 
včetně elektronického hlasování v případě 
potřeby. Jakékoli omezení práva člena
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 účelné hlasování. [V souladu s návrhem stanoviska 
výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 93
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podmiňování hlasovacího práva obdrženou částkou je nedemokratické. Vzhledem k tomu, že 
rozdělení příjmů nositelů práv v organizacích kolektivní správy je velmi nerovnoměrné, může 
omezení hlasovacích práv v závislosti na obdržené částce vést k nepřiměřeně velkým 
rozdílům, pokud jde o vliv.

Pozměňovací návrh 94
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 tohoto kolektivního správce a
která se jeho jménem účastní valné 
hromady a hlasuje na ní. Pokud organizace 
kolektivní správy zastupuje více než jednu 
kategorii nositelů práv, může člen udělit
plnou moc pouze jinému členovi ze stejné 
kategorie. Počet plných mocí, které může 
mít jednotlivý člen, je omezen.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8
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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 organizace kolektivní 
správy má právo udělit plnou moc jakékoli 
jiné fyzické nebo právnické osobě, která se 
jeho jménem účastní valné hromady a 
hlasuje na ní. Plná moc je platná, pokud ji 
člen zmocněnci udělil nejpozději tři 
měsíce před jejím použitím.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zabránit, aby hudební vydavatelé a/nebo nahrávací 
společnosti standardně vyžadovali plnou moc od nových umělců, s nimiž podepíší smlouvu, 
což by jim časem umožnilo převzít kontrolu nad kolektivními správci. [V souladu s návrhem 
stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 96
Amelia Andersdotter

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

Zachování rovnováhy mezi různými kategoriemi členů je pro umělce a autory velmi důležité a 
mělo by být vyjádřeno výslovně. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]
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Pozměňovací návrh 97
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Požadavek „pravidelného“ setkávání je příliš neurčitý a bude vhodnější, bude-li definován 
jasněji.

Pozměňovací návrh 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Orgán pověřený dozorčí funkcí 
podává zprávu o výkonu svých povinností 
valné hromadě v souladu s článkem 7.

Or. en

Odůvodnění

Informování valné hromady je při řádném vedení organizace standardním postupem. [V 
souladu s návrhem stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 –
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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 je na internetové 
stránce organizace kolektivní správy. Toto 
prohlášení se předkládá dříve, než se tyto 
osoby ujmou svých povinností, a poté je 
každoročně obnovováno. Prohlášení
obsahuje tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Konflikty zájmů musí být oznámeny dříve, než se vedoucí pracovník nebo ředitel ujme svých 
povinností. V souladu s 14. bodem odůvodnění. [V souladu s návrhem stanoviska výboru 
CULT.]

Pozměňovací návrh 100
Amelia Andersdotter

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, vhodným a 
transparentním způsobem. Organizace 
kolektivní správy zajistí výběr příjmů 
z výkonu práv pouze jménem nositelů 
práv, jejichž práva jsou oprávněny 
zastupovat.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace s čl. 12 odst. 1 a čl. 14 odst. 2, v nichž se uvádí, že platby musí být prováděny 
přesně. Musí-li být provádění plateb přesné, znamená to, že přesný musí být i jejich výběr a 
správa. Organizace kolektivní správy by navíc měly provádět výběr pouze jménem stávajících 
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členů a nositelů práv, jejichž práva spravují podle smlouvy o zastupování.

Pozměňovací návrh 101
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kolektivní správce nesmí využívat 
příjmy z výkonu práv a příjmy ze svých 
investic na vlastní účet s tou výjimkou, že 
si smí odečíst úhradu nákladů na správu 
práv.

3. Kolektivní správce nesmí využívat 
příjmy z výkonu práv a příjmy ze svých 
investic na vlastní účet s tou výjimkou, že 
si smí odečíst úhradu nákladů na správu 
práv v souladu s pravidly uvedenými v čl. 
7 odst. 5 písm. d).

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vysvětluje, že srážky musí být prováděny podle pravidel, která byla 
dohodnuta valnou hromadou. [V souladu s návrhem stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 102
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Rolandas Paksas
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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 104
Rolandas Paksas

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 105
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 

vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
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
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 107
Amelia Andersdotter

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 rozdělovala a vyplácela částky splatné 
všem nositelům práv, které zastupuje. 
Organizace kolektivní správy uskuteční 
toto rozdělení a platby bez zbytečných 
prodlev, avšak nejpozději do tří měsíců od
okamžiku, kdy 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

Prodlevy, s nimiž mnoho organizací kolektivní správy rozděluje dlužné částky, jsou vnímány 
jako velký problém pro umělce a autory. V návrhu směrnice se stanoví, že tyto organizace by 
měly být oprávněny ponechat si finanční prostředky nejdéle dva roky. To není příliš rozumné. 
Organizace kolektivní správy, které v současné době neplní náročnější cíle, potřebují pobídky, 
aby zlepšily účinnost své administrativní praxe.

Pozměňovací návrh 108
Hannu Takkula
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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 kolektivní 
správce pravidelně a s náležitou péčí 
rozděloval a vyplácel částky splatné všem 
nositelům práv, které zastupuje. Kolektivní 
správce uskuteční toto rozdělení a platby 
bez zbytečných prodlev, avšak nejpozději 
do šesti 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

Pozměňovací návrh 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

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 šesti 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 
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lhůty. Kolektivní správce provede toto 
rozdělení a platby přesně a zajistí rovné 
zacházení se všemi kategoriemi nositelů 
práv.

lhůty. Kolektivní správce provede toto 
rozdělení a platby přesně a zajistí rovné 
zacházení se všemi kategoriemi nositelů 
práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Eija-Riitta Korhola

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 pěti letech 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, rozhodne organizace kolektivní 
správy v souladu s čl. 7 odst. 5 písm. b) o 
použití dotyčných částek za předpokladu, 
že organizace kolektivní správy zajistí, aby 
byl příjem rozdělen úměrně příjmům 
přijatým nositeli práv za příslušné účetní 
období. Pokud to umožňují vnitrostátní 
právní předpisy, mohou organizace 
kolektivní správy rozdělovat částky dlužné 
nositelům práv, kteří nemohou být určeni 
před skončením pětileté lhůty. Pokud je 
podle vnitrostátních právních předpisů 
promlčecí lhůta delší než pět let, vytvoří 
organizace kolektivní správy odpovídající 
rezervy na budoucí nároky, aniž by bylo 
dotčeno právo nositele práv nárokovat si u 
organizace kolektivní správy tyto částky.

Or. en

Odůvodnění

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
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proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the Article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Pozměňovací návrh 111
Amelia Andersdotter

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, neboť 
organizaci kolektivní správy se nepodařilo
určit a vyhledat nositele práv, budou 
finanční prostředky vyplaceny do fondu 
zřízeného a spravovaného za tímto účelem 
členským státem, v němž byly finanční 
prostředky vybrány. Fond nadále 
odpovídá za veškeré požadavky znovu se 
objevivších nositelů práv.

Or. en

Odůvodnění

Pokud bude organizacím kolektivní správy umožněno ponechat si finanční prostředky, bude je 
to  motivovat k tomu, aby řádně nevyhledávaly skutečné nositele práv. Fond spravovaný 
členským státem může být prospěšný i při podpoře kulturní rozmanitosti. Navrhovaných pět 
let je navíc dlouhá lhůta. Je velmi nepravděpodobné, že by byl nezvěstný nositel práv nalezen 
po třech nebo čtyřech letech. [V souladu s návrhem stanoviska výborů CULT a IMCO.]

Pozměňovací návrh 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 třech 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. en

Pozměňovací návrh 113
Britta Thomsen

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, 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. en

Pozměňovací návrh 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 zahrnují opatření, 
jejichž cílem je určit a vyhledat nositele 
práv, ověření členských záznamů a 
zpřístupnění seznamu děl a jiných 
předmětů ochrany, u nichž nebyl určen ani 
vyhledán jeden nebo více nositelů práv, 
členům kolektivního správce i veřejnosti.

3. Pro účely odstavce 2 zavede organizace 
kolektivní správy účinná opatření, 
jejichž cílem je určit a vyhledat nositele 
práv a zajistit přitom náležité záruky pro 
zabránění podvodu. Tato opatření 
zahrnují ověření členských záznamů a 
pravidelné zpřístupnění, a to nejméně 
jednou ročně, seznamu děl a jiných 
předmětů ochrany, u nichž nebyl určen ani 
vyhledán jeden nebo více nositelů práv, 
členům organizace kolektivní správy i 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Není-li stanovena lhůta, mohou organizace kolektivní správy zpřístupnění seznamu děl 
donekonečna odsouvat. [V souladu s návrhem stanoviska výborů CULT a IMCO.]

Pozměňovací návrh 115
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavce 2 zahrnují opatření, 
jejichž cílem je určit a vyhledat nositele 
práv, ověření členských záznamů a 
zpřístupnění seznamu děl a jiných 
předmětů ochrany, u nichž nebyl určen ani 
vyhledán jeden nebo více nositelů práv, 
členům kolektivního správce i veřejnosti.

3. Pro účely odstavce 2 zahrnují opatření, 
jejichž cílem je určit a vyhledat nositele 
práv, ověření členských záznamů a 
zpřístupnění seznamu děl a jiných 
předmětů ochrany, u nichž nebyl určen ani 
vyhledán jeden nebo více nositelů práv, 
členům kolektivního správce i veřejnosti. 
Pokud není možné vzhledem k rozsahu 
působnosti organizace kolektivní správy 
určit tato díla nebo jiné předměty 
ochrany, kategorie děl nebo jiných 
předmětů ochrany, které zastupuje, práva, 
která spravuje, a území, jichž se správa 
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týká;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Licenční podmínky musí být založeny na 
objektivních kritériích, zejména 
v souvislosti se sazbami.

Licenční podmínky musí zohlednit 
objektivní kritéria, zejména v souvislosti 
se sazbami.

Or. en

Odůvodnění

Původní znění omezovalo možnost uzavírat smlouvy, které nejsou v poměru ke kritériím.

Pozměňovací návrh 117
Hannu Takkula

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Licenční podmínky musí být založeny na 
objektivních kritériích, zejména 
v souvislosti se sazbami.

Licenční podmínky musí být založeny na 
rovných a nediskriminačních kritériích, 
zejména v souvislosti se sazbami.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2
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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 
spravedlivou odměnu odrážejí 
hospodářskou hodnotu práv v obchodu a 
hospodářský prospěch uživatele 
z kolektivní správy práv.

Or. en

Odůvodnění

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights. In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Pozměňovací návrh 119
Jürgen Creutzmann

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 zohledňují
hospodářskou hodnotu práv v obchodu a 
služeb poskytovaných kolektivním 
správcem.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, zda může být hospodářská hodnota práva vždy určena předem a zda tak nevzniká 
právní nejistota, neboť účastníci by mohli zpochybňovat dohodu v důsledku odlišných názorů 
na hospodářskou hodnotu. 
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Pozměňovací návrh 120
Eija-Riitta Korhola

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 náhradní odměnu, 
vychází organizace kolektivní správy při 
vlastním stanovení těchto splatných částek 
z hospodářské hodnoty těchto práv 
v obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Uživatelé by měli organizacím 
kolektivní správy včas podávat přesné 
zprávy o užívání děl a jiných předmětů 
ochrany, a to v dohodnutém formátu, včas 
a přesně, aby organizace kolektivní správy 
mohly stanovit příslušné poplatky a 
přesně rozdělit částky splatné nositelům 
práv v souladu s povinnostmi uloženými 
touto směrnicí. Pokud uživatelé nepodají 
organizaci kolektivní správy zprávu tak, 
aby mohly včas a přesně rozdělit příjmy 
jednotlivým nositelům práv, zajistí členské 
státy, aby byly organizace kolektivní 
správy zbaveny povinností uložených 
touto směrnicí, pokud jde o rozdělování 
příjmů z práv jednotlivým nositelům práv, 
a organizace kolektivní správy mohou 
těmto uživatelům ukládat dodatečné 
poplatky pro pokrytí administrativních 
nákladů způsobených tím, že uživatelé 
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nepodávají zprávy nebo podávají 
nedostatečné zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive  In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation. Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.

Pozměňovací návrh 122
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 rozdělování příjmů z práv, 
měli by kolektivní správci vyžadovat, aby 
uživatelé akceptovali v souvislosti 
s užívanými díly analytické účty podle 
standardních zpráv poskytovaných 
kolektivními správci nebo používaných 
v tomto odvětví, a to nejpozději do šesti 
měsíců po použití hudebního díla.

Or. en

Odůvodnění

Od uživatelů v digitálním prostředí i mimo něj se vyžadují zprávy, aby bylo zjištěno používání 
chráněných děl. Bez tohoto ustanovení by rozdělování příjmů z práv autorů a práv s nimi 
souvisejících bylo nadále blokováno nedostatkem údajů, které jsou nezbytné k zajištění 
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přiměřeného a analytického rozdělování skutečného používání děl. Poskytované údaje jsou 
často neúplné a nepřesné. Zvyšující se počet nástrojů a šíření děl chráněných autorským 
právem vyžaduje, aby kolektivní správci dostávali údaje od uživatelů o používání hudebních 
děl včas a přesně.

Pozměňovací návrh 123
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Uživatelé by měli organizacím 
kolektivní správy platit poplatky a odměny 
včas, pokud je dána obecně platná či 
soudem určená sazba. Pokud uživatelé 
tyto licenční poplatky či odměny včas 
neplatí, zajistí členské státy, aby 
organizace kolektivní správy mohly těmto 
uživatelům ukládat dodatečné poplatky 
pro pokrytí administrativních nákladů 
způsobených záměrným neplacením 
licenčních poplatků či odměn.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Podávání zpráv a fakturace

1. Kolektivní správci stanoví vhodné 
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 ve vztahu k této 
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licenci.
2. Kolektivní správci stanoví postup 
vzájemné spolupráce ve prospěch svých 
nositelů práv, členů a uživatelů. Tento 
postup spolupráce zahrne alespoň 
shromažďování informací o udělených 
licencích a užívání děl ve společné 
databázi, koordinované a společné
vystavování faktur a výběr příjmů 
z výkonu práv.
3. Postup spolupráce uvedený v odstavci 2 
umožní kolektivním správcům 
koordinovat fakturaci uživatelům tak, aby 
jednotlivý uživatel obdržel ohledně práv 
k dílům, pro něž byla udělena licence, 
jedinou společnou fakturu. Tato jediná 
faktura musí být transparentní a musí na 
ní být uvedena totožnost kolektivních 
správců, seznam děl a jiných předmětů 
ochrany, pro něž byla udělena licence, a 
odpovídající skutečná užití. Na faktuře by 
také měly být jasně uvedeny přinejmenším 
poměrné částky náležející nositelům práv 
a částky na pokrytí nákladů na správu 
práv.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce při fakturaci umožní jednodušší fakturování a platby uživatelů a zmírní problémy
spojené s vysokými náklady na transakce a s vícenásobnou fakturací. [V souladu s návrhem 
stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 125
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Informace poskytované organizacím 
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kolektivní správy
Členské státy zajistí, aby organizace 
kolektivní správy měly právo požadovat od 
uživatelů jakékoli informace a 
dokumenty, které jsou nezbytné 
k vymezení povahy a rozsahu užívání děl a 
jiných předmětů ochrany, jež zastupují, a 
stanovení výše příjmů z výkonu práv. Je-li 
to nezbytné, měly by být tyto informace a 
dokumenty poskytovány v elektronické 
podobě umožňující zpracování organizací 
kolektivní správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Organizace kolektivní správy odpovídají 
žadatelům o licenci na online služby 
v přiměřené lhůtě a do 6 měsíců od 
obdržení žádosti s příslušnými 
informacemi navrhnou licenci. Pokud 
organizace kolektivní správy nedodrží tyto 
lhůty, má žadatel o licenci nárok na 
řešení sporu podle článků 35, 36 a 37. 

Or. en

Odůvodnění

Přejímá pozměňovací návrh zpravodaje. Nelze však stanovit přesné lhůty, neboť licenční 
smlouvy se mohou značně lišit co do složitosti, což závisí například na tom, o jaký druh nebo 
o jaký počet práv se jedná.

Pozměňovací návrh 127
Amelia Andersdotter
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Návrh směrnice
Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15b
Normy pro fakturaci

1. Organizace kolektivní správy a 
komerční provozovatelé definovaní v čl. 3 
písm. aa) uživatelům vystaví elektronickou 
fakturu, je-li to možné. Organizace 
kolektivní správy a komerční 
provozovatelé nabídnou použití alespoň 
jednoho formátu, jenž zohledňuje 
dobrovolné odvětvové normy nebo 
postupy, které byly vypracovány na 
mezinárodní úrovni nebo na úrovni Unie.
2. Organizace kolektivní správy a 
komerční provozovatelé vystaví 
poskytovateli online hudební služby 
fakturu s přesnými údaji a neprodleně po 
skutečném užití děl.
3. Organizace kolektivní správy a 
komerční provozovatelé musí mít 
zavedeny vhodné postupy, které umožní 
uživateli zpochybnit přesnost faktury, 
včetně případu, kdy uživatel obdrží 
faktury od jednoho nebo více organizací 
kolektivní správy za tatáž práva k užití 
téhož díla.

Or. en

Odůvodnění

Standardizované a efektivní vystavování faktur přispěje ke snížení nákladů na transakce. 
Všichni uživatelé musí mít možnost zpochybnit přesnost faktur. [V souladu s návrhem 
stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 128
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh směrnice
Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15b
Odmítnutí udělit licenci

1. Organizace kolektivní správy 
neodmítne udělit licenci na užívání děl či 
jiných předmětů ochrany v rámci rozsahu 
repertoáru, který zastupuje, bez závažného 
a oprávněného důvodu. Organizace 
kolektivní správy zejména neodmítne 
udělit licenci, včetně licence pro více 
území, z důvodů souvisejících se ziskovostí 
takové licence.
2. Pokud organizace kolektivní správy 
odmítne udělit licenci, informuje nositele 
práv, jež zastupuje, jiné organizace 
kolektivní správy, jejichž jménem spravuje 
práva na základě dohody o zastupování, a 
uživatele o důvodech tohoto odmítnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce poskytl elektronickými prostředky 
alespoň jednou ročně každému nositeli 
práv, kterého zastupuje, tyto informace:

Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce poskytl elektronickými prostředky, 
a případně pravidelněji prostřednictvím 
individuálních účtů online, alespoň jednou 
ročně každému nositeli práv, kterého 
přímo zastupuje, tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Individuální online účty kombinují lepší efektivitu nákladů s větším množstvím informací pro 
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jednotlivé členy. Většina dobře fungujících organizací kolektivní správy je již používá. [V 
souladu s návrhem stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 130
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby komerční 
provozovatelé ve smyslu čl. 3 písm. aa) 
alespoň jednou ročně elektronickými 
prostředky zpřístupnili informace uvedené 
v odst. 1 písm. a), b), c), d) a g) tohoto 
článku týkající se každého nositele práv, 
jehož práva spravují.

Or. en

Odůvodnění

Komerční provozovatelé jako správci práv pro jednotlivé držitele práv by měli podléhat 
alespoň minimálnímu souboru pravidel. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 131
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) částky splatné nositeli práv podle 
kategorie spravovaných práv a druhu užití, 
jež kolektivní správce vyplatil nositeli práv 
za dané období;

c) částky splatné nositeli práv podle 
kategorie spravovaných práv, druhu užití a 
díla, jež organizace kolektivní správy
vyplatila nositeli práv za dané období;

Or. en

Odůvodnění

Zvyšuje kvalitu informací poskytovaných nositelům práv. [V souladu s návrhem stanoviska 
výboru CULT.]
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Pozměňovací návrh 132
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) částky splatné nositelům práv podle 
kategorie spravovaných práv a druhu užití, 
jež kolektivní správce vyplatil za udělování 
licencí k právům, která spravuje v rámci 
smlouvy o zastupování;

a) částky splatné nositelům práv podle 
kategorie spravovaných práv, druhu užití a 
díla, jež organizace kolektivní správy
vyplatila za udělování licencí k právům, 
která spravuje v rámci smlouvy o 
zastupování;

Or. en

Odůvodnění

Zvyšuje kvalitu informací poskytovaných pomocí prostředníků a v konečném důsledku tedy 
nositelům práv. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 133
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace poskytované na žádost
nositelům práv, členům, jiným kolektivním 
správcům a uživatelům

Informace poskytované nositelům práv, 
členům, jiným organizacím kolektivní 
správy a uživatelům

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí
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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 poskytla elektronickými 
prostředky nositeli práv, kterého zastupuje, 
organizaci kolektivní správy, jejímž
jménem spravuje práva v rámci smlouvy o 
zastupování, nebo uživateli bez zbytečného 
odkladu tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Pro dobré fungování a transparentní trh v oblasti tvorby jsou nezbytné základní informace o 
sazbách, licenčních smlouvách, repertoáru a smlouvách o zastupování. Neměly by se 
omezovat pouze na informace poskytované na žádost. [V souladu s návrhem stanoviska 
výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 135
Jürgen Creutzmann

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 společnost 
kolektivní správy poskytla 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:

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) seznam svých členů, repertoár a 
konkrétní práva, která jejich jménem
spravuje, a členské státy, jichž se správa 
týká, aniž by odhalila osobní údaje a 
citlivé informace o nositelích práv;

Or. en

Odůvodnění

Zpřísňuje povinnost transparentnosti a zajišťuje potřebu chránit osobní údaje. [V souladu s 
návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 137
Britta Thomsen

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) díla nebo jiné předměty ochrany, které 
zastupuje, práva, která spravuje přímo 
nebo na základě dohody o zastupování a 
území, jichž se správa týká; nebo tam, kde 
není možné tato díla nebo jiné předměty 
ochrany určit vzhledem k rozsahu 
působnosti organizace kolektivní správy, 
kategorie děl nebo jiných předmětů 
ochrany, které zastupuje, práva, která 
spravuje, a území, jichž se správa týká;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2



AM\936984CS.doc 73/89 PE510.534v02-00

CS

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 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. Pokud 
není možné tato díla nebo jiné předměty 
ochrany určit vzhledem k rozsahu 
působnosti organizace kolektivní správy, 
kategorie děl nebo jiných předmětů 
ochrany, které zastupuje, práva, která 
spravuje a území, jichž se správa týká.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Amelia Andersdotter

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, podle ustanovení 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

Nositelé práv, kteří nejsou členy kolektivního správce, by měli mít možnost zjistit, zda nejsou 
některá jejich díla uvedena jako neidentifikovaná. Tyto informace jsou navíc cenné pro 
uživatele i pro koncové spotřebitele. Směrnice o osiřelých dílech obsahuje ustanovení, jak 
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řešit situaci, kdy nelze najít nositele práv. Odkaz na tuto směrnici by měl být uveden, aby byla 
zajištěna koordinovaná politika v oblasti autorského práva.

Pozměňovací návrh 140
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby uživatelé 
v zájmu účinné správy práv sdělovali 
bezplatně a v elektronické podobě 
organizacím kolektivní správy úplné a 
přesné informace, jež jsou nezbytné pro 
určení užití díla či jiného předmětu 
ochrany a příslušného nositele práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Jürgen Creutzmann

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 společnost 
kolektivní správy zveřejnila tyto 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby organizace
kolektivní správy zveřejnila tyto 
informace, pokud možno prostřednictvím 
veřejně přístupných a prohledávatelných 
rozhraní:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podporovat interoperabilitu v elektronických sítích. [V souladu s návrhem stanoviska 
výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 143
Amelia Andersdotter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vzorové licenční smlouvy a platné 
sazby;

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost při tvorbě cen a podmínek je velmi důležitá pro účelné stanovení cen a 
vyjednávání na trhu s licencemi. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 144
Amelia Andersdotter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) repertoár a práva, která spravuje, a 
členské státy, jichž se správa týká;
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Or. en

Odůvodnění

Otevřené informace o repertoáru jsou mimořádně důležité pro nositele práv, uživatele i 
spotřebitele. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 145
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Organizace kolektivní správy zajistí, 
aby informace o repertoáru byly v souladu 
s odst. 1 písm. ab) přesné a pravidelně 
aktualizované. V této souvislosti zejména 
zajistí, aby byly informace týkající se děl, 
jejichž doba ochrany bude končit, přesné 
a pravidelně aktualizované a aby byly 
přístupné veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pro veřejnost jsou důležité přesné informace o tom, kdy bude konkrétní dílo z hlediska 
autorského práva volné. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 146
Amelia Andersdotter

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 splňovaly organizace 
kolektivní správy působící na jejich území 
požadavky této hlavy.
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Or. en

Odůvodnění

Článek by měl být v souladu se změnami v článku 2.

Pozměňovací návrh 147
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jednotlivé kategorie práv k užití 
hudebních děl online by v rámci 
působnosti této hlavy neměly umožňovat 
oddělování práv na rozmnožování 
(mechanické) a sdělování veřejnosti 
(vystoupení).

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení licencí na samostatná mechanická práva a práva spojená s vystoupením nedává v 
online prostředí smysl. Taková roztříštěnost práv vede k přílišným nákladům pro uživatele a 
zvyšuje náklady na transakce. V zájmu konkurenceschopnosti jednotného evropského 
digitálního trhu je důležitá náprava, neboť některé jiné velké globální trhy nejsou tímto 
rozdělením zatíženy.

Pozměňovací návrh 148
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) je schopen nabídnout (mechanické) 
právo na rozmnožování a právo na 
sdělování (vystoupení) u hudebních děl, 
na něž chce udělit licence formou licencí 
pro více území.



PE510.534v02-00 78/89 AM\936984CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení licencí na samostatná mechanická práva a práva spojená s vystoupením nedává v 
online prostředí smysl. Taková roztříštěnost vede k přílišným nákladům pro uživatele a 
zvyšuje náklady na transakce.

Pozměňovací návrh 149
Amelia Andersdotter

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. Organizace kolektivní správy může 
přijmout přiměřená opatření na ochranu 
přesnosti a úplnosti údajů a na ochranu 
osobních údajů a případně obchodně 
citlivých informací.

Or. en

Odůvodnění

Organizace kolektivní správy by neměly mít volnost při kontrole opětovného použití 
informací, které patří k důležitým a základním lidským právům.

Pozměňovací návrh 150
Amelia Andersdotter

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 

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 
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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.

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

Odůvodnění

Uživatelé, v tomto případě obvykle poskytovatelé online hudebních služeb, mají legitimní 
zájem na přesnosti informací poskytovaných organizací kolektivní správy. Proto by měli patřit 
mezi ty, kdo mají právo vznášet námitky.

Pozměňovací návrh 151
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kolektivní správce sleduje využívání 
práv k užití hudebních děl online, která 
zastupuje v celém rozsahu nebo zčásti, 
poskytovateli online hudebních služeb, 
kterým poskytl licence pro více území k 
uvedeným právům.

1. Kolektivní správce se dohodne 
s poskytovatelem online hudebních služeb 
na poskytování informací týkajících se
využívání práv k užití hudebních děl 
online, která zastupuje v celém rozsahu 
nebo zčásti, poskytovateli online 
hudebních služeb, kterým poskytl licence 
pro více území k uvedeným právům.

Or. en

Odůvodnění

Termín „sledovat“ může být vykládán jako technické sledování, které se nehodí pro některé 
online služby.

Pozměňovací návrh 152
Amelia Andersdotter
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Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kolektivní správce nabídne 
poskytovatelům online hudebních služeb 
možnost podávání zpráv o skutečném 
využívání práv k užití hudebních děl online 
elektronickými prostředky. Kolektivní 
správce nabídne použití alespoň jedné 
metody podávání zpráv, která zohledňuje 
dobrovolné odvětvové normy nebo postupy 
pro elektronickou výměnu takových údajů, 
které byly vypracovány na mezinárodní 
úrovni nebo na úrovni Unie. Kolektivní 
správce může odmítnout přijetí zprávy, 
kterou uživatel podal v chráněném 
formátu, pokud správce umožňuje 
podávání zpráv za použití odvětvové 
normy pro elektronickou výměnu údajů.

2. Organizace kolektivní správy nabídne 
poskytovatelům online hudebních služeb 
možnost podávání zpráv o skutečném 
využívání práv k užití hudebních děl online 
elektronickými prostředky v souladu s čl. 
15a odst. 1. Organizace kolektivní správy
nabídne použití alespoň jedné metody 
podávání zpráv, která zohledňuje 
dobrovolné odvětvové normy nebo postupy 
pro elektronickou výměnu takových údajů, 
které byly vypracovány na mezinárodní 
úrovni nebo na úrovni Unie. Organizace 
kolektivní správy může odmítnout přijetí 
zprávy, kterou uživatel podal v chráněném 
formátu, pokud organizace umožňuje 
podávání zpráv za použití odvětvové 
normy pro elektronickou výměnu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k 18. a 27. bodu odůvodnění a článku 15a. [V souladu s návrhem 
stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 153
Amelia Andersdotter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro účely odstavců 3 a 4 kolektivní 
správce stanoví postup spolupráce 
s jinými kolektivními správci, aby zajistil, 
že poskytovatel online hudebních služeb 
obdrží v souladu s článkem 15a jedinou 
společnou fakturu.

Or. en
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k 18. a 27. bodu odůvodnění a článku 15a. [V souladu s návrhem 
stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 154
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Kolektivní správce musí mít zavedeny 
vhodné postupy, které umožní 
poskytovateli online hudební služby 
zpochybnit přesnost faktury, včetně 
případu, kdy poskytovatel online hudební 
služby obdrží faktury od jednoho nebo 
více kolektivních správců za tatáž práva 
k užití téhož hudebního díla online.

5. Organizace kolektivní správy musí mít 
zavedeny vhodné postupy, které umožní 
poskytovateli online hudební služby 
zpochybnit přesnost faktury, včetně 
případu, kdy poskytovatel online hudební 
služby obdrží více než jednu fakturu za 
tatáž práva k užití téhož hudebního díla 
online.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zahrnout všechny příslušné subjekty, které využívají dvojí fakturaci.

Pozměňovací návrh 155
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise posoudí potřebu zvláštních 
odvětvových předpisů a informuje o ní 
Evropský parlament a Radu za účelem 
provádění čl. 101 odst. 3 SFEU. Předpisy 
se týkají dohod o zastoupení a sdílení práv 
k užití děl online, výměny informací a 
dalších způsobů spolupráce mezi 
organizacemi kolektivní správy pro účely 
udělování a správy licencí pro více území 
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a více repertoárů a/nebo pro účely 
stanovení jednotných nebo vzájemně 
přijatelných sazeb a podmínek pro tyto 
licence.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce organizací kolektivní správy by měla být podporována, ale vyžaduje i právní 
jistotu, pokud jde o platné předpisy v oblasti hospodářské soutěže. Zdá se, že existuje 
významné riziko antimonopolního vyšetřování, které je třeba objasnit.

Pozměňovací návrh 156
Amelia Andersdotter

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 žádanou organizací 
kolektivní správy žádající organizaci
nesmí překročit náklady, které odůvodněně 
vznikly žádané organizaci kolektivní 
správy při správě repertoáru žádající 
organizace kolektivní správy, a přiměřené 
ziskové rozpětí, ekonomicky
realizovatelné pro všechny zúčastněné 
strany.

Or. en

Odůvodnění

V hospodářské soutěži s organizacemi kolektivní správy různé velikosti, s různými repertoáry 
a s potřebou pokrytí různých fixních nákladů na člena je třeba věnovat velkou péči maržím na 
transakcích mezi organizacemi.

Pozměňovací návrh 157
Eija-Riitta Korhola
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Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádaná organizace kolektivní správy udělí 
repertoáru žádající organizace kolektivní 
správy licenci v rámci jejího vztahu 
k uživatelům za stejných podmínek, jež 
platí pro její vlastní repertoár, a repertoár 
žádající organizace nesmí bez jejího 
souhlasu vyloučit z repertoáru, na nějž má 
licenci.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je stejný jako pozměňovací návrh zpravodaje č. 25, mění pořadí 
pozměňovacího návrhu a zachovává přitom původní návrh Komise k čl. 29 odst. 3. Tento 
článek a navrhovaný pozměňovací návrh zdůrazňuje, že repertoáry malých a středních 
organizací kolektivní správy by měly být dostatečně chráněny, aby mohly plně přispívat k 
rozvoji a podpoře kulturní rozmanitosti v Evropě, a mělo by se jim dostávat rovného 
zacházení při udělování licencí na přeshraniční online hudební služby v Evropě.

Pozměňovací návrh 158
Ivo Belet

Návrh směrnice
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Výjimka týkající se práv k užití hudebních 
děl online pro rozhlasové a televizní 
programy
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 
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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.

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto do článku 2 (Oblast působnosti).

Pozměňovací návrh 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 1

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 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online požadované vysílatelem ke 
sdělení nebo zpřístupnění jeho televizních 
nebo rozhlasových programů veřejnosti 
před původním vysíláním, současně s ním
nebo po jeho skončení, jakož i online 
materiály vyrobené vysílatelem, jež 
doplňují původní vysílání jeho televizních 
nebo rozhlasových programů.

Or. en

Odůvodnění

Pro větší jasnost a soulad s 35. bodem odůvodnění by se výjimka pro vysílatele měla 
vztahovat i na sdělení nebo zpřístupnění před původním vysíláním. [V souladu s návrhem 
stanoviska výboru IMCO.]
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Pozměňovací návrh 160
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 35 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení sporů u uživatelů Řešení sporů s uživateli

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Amelia Andersdotter

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, výpočtu sazeb a 
odmítnutí udělit licenci bylo možno 
předložit nezávislému a nestrannému 
orgánu pro řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění

Způsob výpočtu sazeb je častou příčinou sporů, takže je užitečné výslovně stanovit, že se 
řešení sporů vztahuje i na výpočet sazeb. Právo obrátit se na soud je obsaženo v odstavci 2 a 
není třeba je zde opakovaně uvádět.

Pozměňovací návrh 162
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1



PE510.534v02-00 86/89 AM\936984CS.doc

CS

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 nebo splnění jejích 
podmínek bylo možno předložit soudu a 
případně nezávislému a nestrannému 
orgánu pro řešení sporů. Členské státy 
zajistí, aby tyto orgány pro řešení sporů 
byly specializované na oblast duševního 
vlastnictví a aby jejich rozhodnutí byla 
přijímána na základě kritérií stanovených 
v čl. 15 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správní náklady na použití řešení 
takového sporu musí být přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Správní náklady musí být přiměřené, aby byly zajištěny rovné podmínky pro menší subjekty, 
které se domáhají řešení sporu. [V souladu s návrhem stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 164
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby uživatelé, 
pokud využijí řešení sporu podle tohoto 
článku, měli povinnost platit organizaci 
kolektivní správy před ukončením řízení:
a) předem stanovenou sazbu platnou pro 
dané užívání, pokud taková sazba existuje,
b) dočasnou měsíční platbu stanovenou 
orgánem pro řešení sporů, která je 
nepoškozuje, pokud pro dané užívání 
neexistuje předem stanovená sazba.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby organizace 
kolektivní správy nebo uživatelé, podle 
situace, vyrovnali rozdíl mezi provedenými 
platbami a novou sazbou stanovenou 
příslušným orgánem nejpozději do 30 dnů 
poté, co tento orgán přijal rozhodnutí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) spory s jiným kolektivním správcem o 
použití článků 24, 25, 26, 28 a 29.

c) spory s jiným kolektivním správcem o 
použití článků 22, 23, 24, 25, 26, 28 a 29.
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Or. en

Odůvodnění

Předmětem řešení sporů jsou spory mezi organizacemi kolektivní správy o kapacitu 
zpracování a transparentnost repertoáru. [V souladu s návrhem stanoviska výboru IMCO.]

Pozměňovací návrh 167
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich 
příslušné orgány mohly přijmout vhodné 
správní sankce a opatření v případě, že 
nebudou dodrženy vnitrostátní předpisy 
přijaté při provedení této směrnice, a zajistí 
jejich uplatňování. Tyto sankce a opatření 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány měly pravomoc uložit organizacím 
kolektivní správy vhodné sankce a 
přijmout vhodná opatření v případě, že 
nebudou dodrženy vnitrostátní právní 
předpisy přijaté při provedení této 
směrnice. Tyto sankce a opatření musí být 
účinné a přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Amelia Andersdotter

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné 
orgány mohly přijmout vhodné správní 
sankce a opatření v případě, že nebudou 
dodrženy vnitrostátní předpisy přijaté při 
provedení této směrnice, a zajistí jejich 
uplatňování. Tyto sankce a opatření musí 
být účinné, přiměřené a odrazující.

1. Členské státy určí nebo zřídí příslušné 
orgány, které budou nepřetržitě sledovat 
organizace kolektivní správy usazené na 
jejich území. Členské státy zajistí, aby 
jejich příslušné orgány ukládaly vhodné 
správní sankce a opatření v případě, že 
nebudou dodrženy vnitrostátní předpisy 
přijaté při provedení této směrnice, a zajistí 
jejich uplatňování. Tyto sankce a opatření 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud nebyly příslušné orgány již dříve určeny nebo zřízeny, musí tak učinit členské státy. Jde 
o důraznější prosazování. [V souladu s návrhem stanoviska výboru CULT.]

Pozměňovací návrh 169
Amelia Andersdotter

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 
online dodržují požadavky stanovené v 
hlavě III této směrnice.

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 
online dodržují požadavky stanovené v 
hlavě III této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Článek by měl být v souladu se změnami v článku 2.


