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5.9.2018 A8-0245/120 

Pozměňovací návrh  120 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Čl. 6 – bod 1 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

Na výjimky a omezení stanovené v této 

hlavě se použije čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 4 

první, třetí a pátý pododstavec směrnice 

2001/29/ES. 

Na výjimky a omezení stanovené v této 

hlavě se použije čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 4 

první, třetí a pátý pododstavec směrnice 

2001/29/ES. Je zakázáno smluvně vyloučit 

výjimky stanovené v hlavě II této 

směrnice. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Pozměňovací návrh  121 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Článek 7 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

Užití komerčně nedostupných děl 

institucemi kulturního dědictví 

1. Členské státy zajistí, že pokud 

organizace kolektivní správy uzavře s 

institucí kulturního dědictví jménem 

svých členů nevýhradní licenci pro 

nekomerční účely na digitalizaci a 

distribuci komerčně nedostupných děl 

nebo jiných předmětů ochrany, které se 

trvale nacházejí ve sbírce této instituce, a 

na jejich sdělování veřejnosti nebo 

zpřístupnění, může být tato nevýhradní 

licence rozšířena – nebo se může mít za to, 

že se vztahuje – na nositele práv stejné 

kategorie jako ti, na které se tato licence 

vztahuje a kteří nejsou touto organizací 

kolektivní správy zastoupeni, pokud: 

a) v organizaci kolektivní správy jsou 

na základě pověření nositelů práv široce 

zastoupeni nositelé práv v kategorii děl 

nebo jiných předmětů ochrany a práv, 

která jsou předmětem licence; 

b) všem nositelům práv je s ohledem 

na podmínky licence zaručeno stejné 

zacházení; 

c) všichni nositelé práv mohou 

kdykoliv vznést námitku proti tomu, aby 

jejich díla nebo jiné předměty ochrany 

byly považovány za komerčně nedostupné, 

Užití komerčně nedostupných děl 

institucemi kulturního dědictví 

1. Členské státy by měly s ohledem 

na své podmínky a právní předpisy 

přispívat ke zjednodušení režimu 

využívání komerčně nedostupných děl ze 

strany institucí kulturního dědictví a 

stanovit pro nekomerční účely svobodný 

přístup ke komerčně nedostupným dílům, 

která jsou částí sbírek, a jejich 

zpřístupnění online ze strany institucí 

kulturního dědictví. 
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a vyloučit uplatnění licence na svá díla 

nebo jiné předměty ochrany. 

2. Dílo nebo jiný předmět ochrany se 

považují za komerčně nedostupné, pokud 

celé dílo nebo jiný předmět ochrany 

nejsou v žádném ze svých překladů, verzí 

a ztvárnění dostupné veřejnosti 

prostřednictvím obvyklých obchodních 

kanálů, a nelze důvodně předpokládat, že 

se takovými stanou. 

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, 

organizacemi kolektivní správy a 

institucemi kulturního dědictví zajistí, aby 

požadavky používané při určování toho, 

zda lze na díla nebo jiné předměty 

ochrany udělit licenci v souladu s 

odstavcem 1, nepřekračovaly rámec toho, 

co je nezbytné a přiměřené, a 

nevylučovaly možnost přiznat status 

komerční nedostupnosti sbírce jako celku, 

lze-li důvodně předpokládat, že všechna 

díla nebo jiné předměty ochrany v této 

sbírce jsou komerčně nedostupné. 

3. Členské státy zajistí, aby byla 

přijata vhodná propagační opatření, 

pokud jde o: 

a) považování děl nebo jiných 

předmětů ochrany za komerčně 

nedostupné; 

b) licenci, a zejména jejího uplatnění 

na nezastoupené nositele práv; 

c) možnosti nositelů práv vznést 

námitku podle odst. 1 písm. c), 

a to i během přiměřené lhůty před 

zahájením digitalizace a distribuce těchto 

děl nebo jiných předmětů ochrany, a 

jejich sdělování veřejnosti nebo 

zpřístupnění. 

4. Členské státy zajistí, aby o licenci 

podle odstavce 1 bylo zažádáno u 

organizace kolektivní správy považované 

za reprezentativní pro daný členský stát, v 

němž: 

a) byly díla nebo zvukové záznamy 
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poprvé vydány, nebo nebyly-li vydány, v 

němž byly poprvé odvysílány, s výjimkou 

kinematografických a audiovizuálních 

děl; 

b) mají producenti děl sídlo nebo 

obvyklé bydliště, pokud jde o díla 

kinematografická a audiovizuální, nebo 

c) je usazena instituce kulturního 

dědictví, nebylo-li možné ani s 

vynaložením přiměřeného úsilí určit 

členský stát nebo třetí zemi podle písmen 

a) a b). 

5. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na 

díla nebo jiné předměty ochrany státních 

příslušníků třetích zemí, kromě případů, 

kdy se použije odst. 4 písm. a) a b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Pozměňovací návrh  122 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Článek 8 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

Přeshraniční užití 

1. Díla nebo jiné předměty ochrany, 

na které se vztahuje licence udělená v 

souladu s článkem 7, mohou být užity 

institucí kulturního dědictví v souladu s 

podmínkami udělené licence ve všech 

členských státech. 

2. Členské státy zajistí, aby 

informace, které umožňují identifikaci děl 

nebo jiných předmětů ochrany, na které 

se vztahuje licence udělená v souladu s 

článkem 7, a informace o možnosti 

nositelů práv vznést námitku podle čl. 7 

odst. 1 písm. c), byly zpřístupněny 

veřejnosti na jednotném online portálu po 

dobu nejméně šesti měsíců před 

zahájením digitalizace a distribuce děl 

nebo jiných předmětů ochrany, a před 

zahájením jejich sdělování veřejnosti nebo 

zpřístupnění v jiných členských státech 

než ve státě, v němž byla licence udělena, 

a po celou dobu platnosti licence. 

3. Portál uvedený v odstavci 2 zřizuje 

a spravuje Úřad Evropské unie pro 

duševní vlastnictví v souladu s nařízením 

(EU) č. 386/2012. 
 

Přeshraniční užití 

1. Za účelem prosazování 

svobodného přístupu a sdílení znalostí se 

přeshraniční užití děl nebo jiných 

předmětů ochrany, na které se vztahuje 

článek 7, podporuje a prohlubuje na 

základě spolupráce členských států. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Pozměňovací návrh  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Článek 11 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11.º 

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 zveřejnění. 
 

vypouští se 
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Or. pt 

Odůvodnění 

Studie provedené v některých členských státech, které přijaly řešení navrhovaná Evropskou 

komisí, vykazují sporné výsledky, jež jsou do určité míry znepokojující a v rozporu se 

sledovanými cíli. Z toho důvodu jsou nutné podrobnější úvahy o řešeních, která mají být 

přijata, a proto se navrhuje, aby tyto otázky nebyly řešeny v oblasti působnosti této směrnice . 

 

 

 


