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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. oceňuje doporučení Komise a vyzývá ji, aby co nejdříve po úzkých konzultacích se 
zúčastněnými stranami a po provedení hloubkového průzkumu trhu předložila vhodný 
návrh legislativního aktu s cílem účinně regulovat kolektivní správu autorského práva a 
práv s ním souvisejících v hudebním průmyslu s ohledem na specifičnost digitálního věku 
i na potřebu nastolit rovnováhu mezi zajištěním evropské kulturní rozmanitosti, 
zabezpečením místních repertoárů, podporou kreativity a ochranou zájmů nositelů práv i 
komerčních uživatelů;

2. lituje, že Komise před přijetím tohoto doporučení neprovedla rozsáhlé a důkladné 
konzultace se zúčastněnými stranami a Evropským parlamentem, a zdůrazňuje potřebu 
řádných konzultací se všemi kategoriemi nositelů práv při jakékoli budoucí regulativní 
činnosti v rámci tohoto procesu, aby bylo zajištěno spravedlivé a vyvážené zastoupení 
jejich zájmů;

3. uznává, že větší konkurence v kolektivní správě autorského práva a práv s ním 
souvisejících v hudebním průmyslu může za správných okolností, pokud bude probíhat 
regulérně a transparentně, zabezpečit postavení autorů v Evropě (včetně místních autorů a 
menšinových repertoárů) a podpořit kulturní rozmanitost v Evropě;

4. vybízí Komisi, aby posoudila vhodné iniciativy k zajištění nepřetržitého přístupu široké 
veřejnosti k repertoárům, včetně menších nebo místních, s ohledem na Úmluvu o ochraně 
a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO, a to s ohledem na zvláštní povahu 
digitálního věku, ale také s ohledem na přímé a nepřímé dopady, které může mít na 
celkové postavení autorů a kulturní rozmanitost;

5. trvá na tom, že hudba není komoditou a že kolektivními správci práv (KSP) jsou 
především neziskové organizace, takže zavedení systému založeného na neomezené 
konkurenci tudíž nemusí být v zájmu autorů a podpory kulturní rozmanitosti a kreativity v 
Evropě;

6. chápe a podporuje ustanovení týkající se stávající možnosti nositelů práv vybrat si 
kolektivního správce práv (KSP), určit, která on-line práva svěří do kolektivní správy, a 
územní rozsah kolektivní správy a právo odebrat práva jednomu KSP nebo je převést na 
jiného KSP a zdůrazňuje význam zohlednění účinnosti spolupráce mezi KSP, aby mohly 
být chráněny také zájmy menších a místních nositelů práv, a aby tudíž mohla být 
zabezpečena kulturní rozmanitost;

7. vyjadřuje své obavy spojené s potenciálními negativními účinky některých ustanovení 
doporučení na místní repertoáry a na kulturní rozmanitost, jelikož by mohlo zahrnovat 
riziko v podobě napomáhání soustředění práv u větších KSP; domnívá se, že by měl být 
zhodnocen dopad jakékoli iniciativy zaměřené na zavádění konkurence mezi správce práv 
při lákání nejvíce ziskových nositelů práv;
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8. je přesvědčen, že by měl být zachován systém vzájemných smluv o zastupování, jelikož 
všem komerčním i individuálním uživatelům bez rozdílu umožňuje rovnocenný přístup ke 
světovému repertoáru, nositelům práv zajišťuje lepší ochranu, zabezpečuje reálnou 
kulturní rozmanitost a podněcuje spravedlivou konkurenci na vnitřním trhu;

9. je přesvědčen, že možnost, aby si nositelé práv vybrali KSP bez ohledu na to, ve kterém 
členském státě se nachází, a podněcovali tak konkurenci na vnitřním trhu, musí:

– být doprovázena vhodnými opatřeními, která zabezpečí a podpoří rozmanitost 
kulturního projevu, a to zejména na základě široké různorodé nabídky repertoáru pro 
uživatele, především pak místního repertoáru,

– zajišťovat, aby všichni nositelé práv bez ohledu na svou národnost nebo sídlo získali 
spravedlivý podíl na licenčních poplatcích, a to co nejpřímějším způsobem,

– zabránit tomu, aby nejvíce ziskoví nositelé práv posilovali svůj vliv na úkor méně 
ziskových nositelů práv,

a že by tudíž mělo existovat důkladné hodnocení následků;

10. také se domnívá, že by zájmům autorů a kulturní rozmanitosti v Evropě nejvíce prospělo 
zavedení spravedlivého a transparentního konkurenčního systému, který by ukončil tlak 
na snižování autorských výnosů;

11. vítá jakékoliv úsilí k podněcování konkurence na vnitřním trhu a také cíl propagovat 
mezinárodní šíření evropských hudebních děl bez ohledu na to, který KSP spravuje 
autorská práva, s ohledem na to, že s každým repertoárem bez ohledu na to, zda je více
nebo méně známý, by se mělo zacházet stejně;

12. domnívá se, že stávající systém národních KSP bude i nadále hrát důležitou roli při 
poskytování sociální podpory menšinovým autorům a při propagaci kulturní rozmanitosti, 
i když za podmínek větší konkurence;

13. konstatuje, že stávající systém národních KSP hraje důležitou roli poskytováním finanční 
podpory pro propagaci nového a menšinového evropského repertoáru, a ten by neměl být 
ztracen;

14. domnívá se dále, že k zajištění úplného a kompletního fungování systému vzájemných 
smluv ve prospěch všech nositelů práv je rozhodující zamezení jakékoliv formy 
výhradních mandátů mezi hlavními nositeli práv a KSP pro přímý výběr poplatků ve 
všech členských státech, jelikož by to v důsledku vedlo k rychlému zániku národních 
KSP a k podrývání postavení menšinového repertoáru a kulturní rozmanitosti v Evropě;

15. vítá výzvu ke zlepšení řízení KSP prostřednictvím zvýšené průhlednosti, nediskriminace a 
pravidel odpovědnosti;
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16. vyzývá členské státy a KSP, aby zajistily rovné zastoupení všech kategorií nositelů práv v 
KSP, a tím jejich vyváženou účast na vnitřním rozhodovacím procesu;

17. domnívá se, že by měl být zachován stávající systém vzájemného výběru licenčních 
poplatků, aby ke konkurenci docházelo na základě služeb, které mohou KSP nabízet, a 
provizí, které si účtují, a aby mohli být uživatelé licencováni dle tarifu, který KSP uplatní 
v zemi, kde se bude hudba využívat; dále vyzývá členské státy, aby zajistily, aby 
komerční uživatelé žádali o nezbytná zákonná povolení a náležitě platili spravedlivé 
licenční poplatky všem kategoriím nositelů práv;

18. domnívá se, že když jsou práva spravována kolektivně, měly by být v členských státech 
zavedeny mechanismy pro urovnávání sporů, které zajistí, aby nositelé práv a uživatelé 
měli přístup k prostředku řešení sporů, aniž je dotčeno právo kohokoliv na soudní 
přezkum;

19. podporuje myšlenku, že KSP by měli mít neomezenou možnost udělovat komerčním 
uživatelům, kteří sídlí kdekoli na území Evropské unie, panevropské a multirepertoárové 
licence pro on-line využití (včetně využití pro mobilní telefony) za spravedlivých a 
individuálně sjednaných podmínek a bez rozdílu mezi uživateli; vyzývá Komisi, aby 
provedla hodnocení dopadu globální licence na on-line služby a její účinky na
hospodářskou a sociální situaci autorů;

20. je přesvědčen, že existence míst „ pod jednou střechou“ („one-stop-shopů“), kde mohou 
komerční uživatelé získat licence týkající se světového repertoáru pro území, které 
potřebují, v kombinaci s vysokým stupněm ochrany nositelů práv zamezením možnosti 
hledání nejvýhodnější ceny („forum-shopping“) (uživatelé hledající KSP, který poskytne 
nejlevnější licence), by měla být centrem těsné spolupráce mezi KSP.



PE 374.024v02-00 6/6 AD\625506CS.doc

CS

POSTUP

Název Stanovisko k doporučení Komise ze dne 18. května 2005 o kolektivní 
přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro 
zákonné on-line hudební služby

Číslo postupu 2006/2008(INI)
Příslušný výbor JURI
Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání
CULT
19.1.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na 
zasedání
Navrhovatel

Datum jmenování
Manolis Mavrommatis
13.2.2006

Předchozí navrhovatel(ka)
Projednání ve výboru 27.4.200 29.5.2006 21.6.2006
Datum přijetí 13.7.2006
Výsledek závěrečného hlasování +:

–:
0:

26
0
1

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène 
Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Hanna Foltyn-Kubicka, 
Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-
Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, 
Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa 
Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu 
Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Náhradníci přítomní při závěrečném 
hlasování

Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová

Náhradníci  (čl. 178 odst. 2) přítomní  
při závěrečném hlasování
Poznámky (údaje, které jsou k dispozici 
jen v jednom jazyce)

Dva náhradníci skupiny PPE-DE byli přítomni, ale pouze jeden byl 
zohledněn při závěrečném hlasování


	625506cs.doc

