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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Doporučuje, že by Komise měla:

1. podpořit dostupnost celoevropských licencí k právům duševního vlastnictví;

2. jako krok směrem k vnitřnímu trhu s právy duševního vlastnictví uvažovat o licencích
v jazyce originálu, které umožní držiteli licence na dílo v jednom jazyce šířit je v tomto 
jazyce v celé EU;

3. podporovat interoperabilitu a technologickou neutralitu, aby bylo možné obsah chráněný 
právy duševního vlastnictví šířit bez ohledu na použitou technologii nebo formát a aby 
bylo možné převádět obsah mezi různými formáty;

4. zachovat silnou ochranu práv duševního vlastnictví a zároveň umožnit legální užívání děl 
prostřednictvím snadno dostupných celoevropských centrálních možností vydávání 
licencí, přičemž bude podpořena transparentnost, pokud jde o držitele práv duševního 
vlastnictví;

5. uvážit účinné sankce s cílem zabránit porušování autorských práv a zamezit ztrátám 
způsobeným držitelům práv a zároveň podpořit zásadu, že například poskytovatelé 
komunikačních služeb jsou pouhými místy propojení a že jako takoví nenesou 
odpovědnost za porušení práv, které je způsobeno nebo usnadněno jejich službami;

6. případně v plné míře využít sankce, které má k dispozici podle soutěžního práva
a obchodního práva;

7. případně do všech posouzení dopadu začlenit hodnocení dopadu na práva duševního 
vlastnictví, zejména s ohledem na malé a střední podniky;

8. prostřednictvím Evropského střediska pro sledování padělání a pirátství přispět
k vypracování společných standardních postupů a kritérií, které by umožnily předkládat 
spolehlivé a srovnatelné údaje o případech a výši škod způsobených paděláním
a pirátstvím napříč odvětvími.


