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6.9.2018 A8-0245/87 

Pozměňovací návrh  87 

Gerard Batten, Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 
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6.9.2018 A8-0245/87 

Pozměňovací návrh  88 

Gerard Batten 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11 vypouští se 

Ochrana tiskových publikací v souvislosti 

s digitálním užitím 

 

1. Členské státy poskytnou vydavatelům 

tiskových publikací práva stanovená v 

článku 2 a v čl. 3 odst. 2 směrnice 

2001/29/ES k digitálnímu užití jejich 

tiskových publikací. 

 

2. Právy uvedenými v odstavci 1 nejsou 

dotčena a nijak ovlivněna žádná práva, 

která právní předpisy Unie poskytují 

autorům a jiným nositelům práv v 

souvislosti s díly a jinými předměty 

ochrany, které jsou součástí tiskové 

publikace. Těchto práv se nelze vůči těmto 

autorům a jiným nositelům práv 

dovolávat, a zejména je nesmí zbavit práva 

využívat svá díla a jiné předměty ochrany 

nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou 

součástí. 

 

3. Ve vztahu k právům uvedeným v 

odstavci 1 se použijí obdobně články 5 až 

8 směrnice 2001/29/ES a směrnice 

2012/28/EU. 

 

4. Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 20 

let po zveřejnění tiskové publikace. Tato 

lhůta se počítá od prvního dne měsíce 

ledna roku následujícího po dni 
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6.9.2018 A8-0245/89 

Pozměňovací návrh  89 

Gerard Batten 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Členské státy budou při 

uplatňování pravidel této směrnice i 

nadále podléhat vnitrostátním právním 

předpisům v oblasti autorského práva. V 

případě rozporu mezi příslušnými 

ustanoveními se přednostně uplatní 

vnitrostátní právní předpisy v oblasti 

autorského práva. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/90 

Pozměňovací návrh  90 

Gerard Batten 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 vypouští se 

Užití chráněného obsahu poskytovateli 

služeb informační společnosti, kteří 

ukládají a zpřístupňují velké množství děl 

a jiných předmětů ochrany nahrávaných 

jejich uživateli 

 

1. Poskytovatelé služeb informační 

společnosti, kteří ukládají velké množství 

děl a jiných předmětů ochrany 

nahrávaných jejich uživateli a 

zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve 

spolupráci s nositeli práv opatření, která 

zajistí fungování dohod uzavřených s 

nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo 

jiných předmětů ochrany nebo která 

zabrání tomu, aby byla prostřednictvím 

jejich služeb dostupná díla nebo jiný 

předmět ochrany, který nositelé práv na 

základě spolupráce s poskytovateli služeb 

identifikují. Tato opatření, např. 

používání účinných technologií 

rozpoznávání obsahu, musí být vhodná a 

přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují 

nositelům práv dostatečné informace o 

fungování a zavedení těchto opatření a 

případně jim podávají i odpovídající 

zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných 

předmětů ochrany. 
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2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

služeb uvedení v odstavci 1 zavedli 

mechanismy pro vyřizování stížností a 

zjednání nápravy, které budou uživatelům 

k dispozici v případě sporů o uplatňování 

opatření uvedených v odstavci 1. 

 

3. Členské státy případně umožní 

spolupráci poskytovatelů služeb 

informační společnosti s nositeli práv 

prostřednictvím dialogů se zúčastněnými 

stranami, aby vymezily osvědčené postupy, 

jako jsou vhodné a přiměřené technologie 

rozpoznávání obsahu, mimo jiné s 

přihlédnutím k povaze těchto služeb, 

dostupnosti technologií a jejich účinnosti 

s ohledem na technologický vývoj. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/91 

Pozměňovací návrh  91 

Gerard Batten 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy budou při 

uplatňování pravidel této směrnice i 

nadále podléhat vnitrostátnímu 

autorskému právu. V případě rozporu 

mezi příslušnými ustanoveními se 

přednostně uplatní vnitrostátní právní 

předpisy v oblasti autorského práva. 

Or. en 

 

 

 


