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6.9.2018 A8-0245/137 

Pozměňovací návrh  137 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 31 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Zásadním předpokladem pro 

zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu 

občanů k informacím je svobodný a 

pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem 

přispívá k veřejné diskusi a řádnému 

fungování demokratické společnosti. Při 

přechodu od tištěných k digitálním médiím 

čelí vydavatelé tiskových publikací 

problémům v souvislosti s udělováním 

licencí na online užití jejich publikací a s 

návratností investic. Pokud nejsou 

vydavatelé tiskových publikací uznáni jako 

nositelé práv, je udělování licencí a jejich 

prosazování v digitálním prostředí často 

složité a neefektivní. 

(31) Zásadním předpokladem pro 

zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu 

občanů k informacím je svobodný a 

pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem 

přispívá k veřejné diskusi a řádnému 

fungování demokratické společnosti. 

Rostoucí nerovnováha mezi výkonnými 

platformami a vydavateli tisku, k nimž 

mohou patřit také tiskové agentury, již 

vedla k pozoruhodné regresi mediální 

scény na regionální úrovni. Při přechodu 

od tištěných k digitálním médiím čelí 

vydavatelé tiskových publikací a nové 

tiskové agentury problémům v souvislosti 

s udělováním licencí na online užití jejich 

publikací a s návratností investic. Pokud 

nejsou vydavatelé tiskových publikací 

uznáni jako nositelé práv, je udělování 

licencí a jejich prosazování v digitálním 

prostředí často složité a neefektivní. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/138 

Pozměňovací návrh  138 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je třeba uznávat a dále podporovat 

organizační a finanční příspěvek 

vydavatelů k výrobě tiskových publikací, 

aby byla zajištěna udržitelnost 

vydavatelského odvětví. Je proto nezbytné 

zajistit na úrovni Unie harmonizovanou 
právní ochranu tiskových publikací v 

souvislosti s jejich digitálním užitím. Tato 

ochrana by měla být účinně zaručena tím, 

že se do právních předpisů Unie zavedou 

na rozmnožování tiskových publikací a 

jejich zpřístupňování veřejnosti v 

souvislosti s digitálním užitím práva 

související s autorským právem. 

(32) Je třeba uznávat a dále podporovat 

organizační a finanční příspěvek 

vydavatelů k výrobě tiskových publikací, 

aby byla zajištěna udržitelnost 

vydavatelského odvětví a tím zaručit 

dostupnost spolehlivých informací. Je 

proto žádoucí, aby členské státy přijaly 

opatření s cílem zajistit optimální právní 

ochranu tiskových publikací v Unii 

souvislosti s jejich digitálním užitím. Tato 

ochrana by měla být účinně zaručena tím, 

že se do právních předpisů Unie zavedou 

na rozmnožování tiskových publikací a 

jejich zpřístupňování veřejnosti 

v souvislosti s digitálním užitím práva 

související s autorským právem s cílem 

získat spravedlivou a přiměřenou odměnu 

za digitální užití. Z tohoto odkazu by měla 

být vyloučena soukromá použití. Kromě 

toho by se zařazení do vyhledávacího 

motoru nemělo považovat za spravedlivé 

a přiměřené odměňování. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/139 

Pozměňovací návrh  139 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 33 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Pro účely této směrnice je třeba 

definovat pojem tiskové publikace tak, aby 

zahrnoval pouze novinářské publikace 

zveřejněné poskytovatelem služeb, které 

jsou periodicky nebo pravidelně 

aktualizovány v jakýchkoli médiích, za 

účelem informování nebo zábavy. Tyto 

publikace by zahrnovaly například deníky, 

týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou 

nebo speciální tématikou a zpravodajské 

internetové stránky. Na periodické 

publikace vydávané pro vědecké či 

akademické účely, jako jsou například 

odborné časopisy, by se ochrana tiskových 

publikací podle této směrnice vztahovat 

neměla. Tato ochrana se nevztahuje na 

úkony vkládání hypertextových odkazů, 

které nepředstavují sdělování veřejnosti. 

(33) Pro účely této směrnice je třeba 

definovat pojem tiskové publikace tak, aby 

zahrnoval pouze novinářské publikace 

zveřejněné poskytovatelem služeb, které 

jsou periodicky nebo pravidelně 

aktualizovány v jakýchkoli médiích, za 

účelem informování nebo zábavy. Tyto 

publikace by zahrnovaly například deníky, 

týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou 

nebo speciální tématikou a zpravodajské 

internetové stránky. Na periodické 

publikace vydávané pro vědecké či 

akademické účely, jako jsou například 

odborné časopisy, by se ochrana tiskových 

publikací podle této směrnice vztahovat 

neměla. Tato ochrana se nevztahuje 

na úkony vkládání hypertextových odkazů. 

Ochrana se rovněž nevztahuje na faktické 

informace, jež jsou přebírány v 

novinářských článcích z tiskových 

publikací a nebrání tedy nikomu přinášet 

takové faktické informace. 

Or. en 



 

AM\1162332CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.9.2018 A8-0245/140 

Pozměňovací návrh  140 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 34 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Práva udělená vydavatelům 

tiskových publikací podle této směrnice by 

měla mít stejný rozsah jako práva na 

rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti 

stanovená ve směrnici 2001/29/ES, pokud 

jde o digitální užití. Měla by rovněž 

podléhat stejným ustanovením o 

výjimkách a omezeních, která se vztahují 

na práva vymezená ve směrnici 

2001/29/ES, včetně výjimky týkající se 

citátů pro takové účely, jako je kritika nebo 

recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) 

uvedené směrnice. 

(34) Práva udělená vydavatelům 

tiskových publikací podle této směrnice by 

měla mít stejný rozsah jako práva na 

rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti 

stanovená ve směrnici 2001/29/ES, pokud 

jde o digitální užití. Členské státy by měly 

mít možnost stanovit, aby se na tato práva 

vztahovala stejná ustanovení o výjimkách 

a omezeních, která se vztahují na práva 

vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně 

výjimky týkající se citátů pro takové účely, 

jako je kritika nebo recenze, stanovené 

v čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/141 

Pozměňovací návrh  141 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 35 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Ochranou poskytnutou 

vydavatelům tiskových publikací podle 

této směrnice by neměla být dotčena práva 

autorů a jiných nositelů práv k dílům a 

jiným předmětům ochrany, které jsou 

jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v 

jakém mohou autoři a jiní nositelé práv 

využívat svá díla a jiné předměty ochrany 

nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou 

součástí. Proto by vydavatelé tiskových 

publikací neměli mít možnost dovolávat se 

vůči autorům a jiným nositelům práv 

ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím 

nejsou dotčena smluvní ujednání 

uzavřená mezi vydavateli tiskových 

publikací na jedné straně a autory a 

jinými nositeli práv na straně druhé. 

(35) Ochranou poskytnutou 

vydavatelům tiskových publikací podle 

této směrnice by neměla být dotčena práva 

autorů a jiných nositelů práv k dílům a 

jiným předmětům ochrany, které jsou 

jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v 

jakém mohou autoři a jiní nositelé práv 

využívat svá díla a jiné předměty ochrany 

nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou 

součástí. Proto by vydavatelé tiskových 

publikací neměli mít možnost dovolávat se 

vůči autorům a jiným nositelům práv 

ochrany, která jim byla poskytnuta. Autoři, 

jejichž dílo je součástí tiskové publikace, 

mají nárok na přiměřený podíl z nových 

dodatečných příjmů, jež vydavatelé 

tiskových publikací obdrží za sekundární 

využívání jejich tiskových publikací 

poskytovateli služeb informační 

společnosti, pokud jde o práva stanovená 

v čl. 11 odst. 1. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/142 

Pozměňovací návrh  142 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) V posledních letech nabylo 

fungování trhu s online obsahem na 

složitosti. Online služby poskytující přístup 

k obsahu chráněnému autorským právem, 

který je nahráván jejich uživateli bez účasti 

nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly 

se hlavním zdrojem přístupu k online 

obsahu. To ovlivňuje možnosti nositelů 

práv určovat, zda a za jakých podmínek 

budou jejich díla a jiné předměty ochrany 

užity, a rovněž jejich možnosti získat za to 

přiměřenou odměnu. 

(37) V posledních letech nabylo 

fungování trhu s online obsahem na 

složitosti. Online služby poskytující přístup 

k obsahu chráněnému autorským právem, 

který je nahráván jejich uživateli bez účasti 

nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly 

se hlavním zdrojem přístupu k online 

obsahu chráněnému autorským právem. 

Online služby jsou prostředkem 

umožňujícím širší přístup ke kulturním a 

tvůrčím dílům a nabízejí velké příležitosti 

pro kulturní a tvůrčí odvětví k rozvoji 

nových obchodních modelů. I když však 

umožňují rozmanitost a snadnost přístupu 

k obsahu, vytvářejí rovněž výzvy 

v případech, kdy je obsah chráněný 

autorským právem nahrán bez 

předchozího povolení nositelů práv. To 

ovlivňuje možnosti nositelů práv určovat, 

zda a za jakých podmínek budou jejich díla 

a jiné předměty ochrany užity, a rovněž 

jejich možnosti získat za to přiměřenou 

odměnu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/143 

Pozměňovací návrh  143 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37a) Některé služby informační 

společnosti mají v rámci jejich obvyklého 

používání umožnit přístup veřejnosti 

k obsahu chráněnému autorským právem 

nebo jiným předmětům ochrany, kteří 

nahráli jejich uživatelé. Definice 

poskytovatele služeb pro sdílení obsahu 

on-line podle této směrnice se vztahuje 

na poskytovatele služeb informační 

společnosti, jejichž hlavním účelem je 

uchovávání a umožnění přístupu 

veřejnosti nebo streamování významného 

množství obsahu chráněného autorskými 

právy, nahraného/zpřístupněného jeho 

uživateli a optimalizace obsahu a jeho 

podpora pro účely zisku, zahrnující mimo 

jiné zobrazování, označování, spravování, 

sekvencování nahraných děl nebo jiných 

předmětů ochrany, bez ohledu na použitý 

způsob, a tedy jednajících aktivním 

způsobem. Proto by neměli být způsobilí 

pro výjimku z odpovědnosti stanovenou v 

článku 14 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/31/ES. Definice 

poskytovatelů služeb sdílení obsahu 

online podle této směrnice se nevztahuje 

na mikropodniky a malé podniky ve 

smyslu hlavy I přílohy doporučení Komise 

2003/361/ES a poskytovatele služeb, kteří 

jednají v nekomerčním zájmu, jako je 
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encyklopedie on-line, a na poskytovatele 

on-line služeb, pokud je obsah nahrán 

s povolením všech dotčených nositelů 

práv, jako jsou např. vzdělávací nebo 

vědecké úložiště. Poskytovatelé 

cloudových služeb pro individuální 

využití, kteří neposkytují přímý přístup 

veřejnosti, platformy pro vývoj softwaru s 

otevřeným zdrojovým kódem a online 

trhy, jejichž hlavní činností je 

maloobchodní prodej fyzického zboží, by 

neměli být považováni za poskytovatele 

služeb pro sdílení online obsahu ve 

smyslu této směrnice. 

Or. en 



 

AM\1162332CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.9.2018 A8-0245/144 

Pozměňovací návrh  144 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Čl. 38 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud poskytovatelé služeb informační 

společnosti ukládají díla chráněná 

autorským právem nebo jiné předměty 

ochrany nahrávané jejich uživateli a 

zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují 

rámec pouhého poskytnutí fyzického 

zařízení a provádějí úkon sdělení 

veřejnosti, jsou povinni uzavřít s nositeli 

práv licenční dohody, pokud nejsou 

způsobilí pro výjimku z odpovědnosti 

stanovenou v článku 14 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES34. 

Poskytovatelé služeb pro sdílení online 

obsahu provádějí úkon sdělení veřejnosti, 

a proto odpovídají za jejich obsah a měli 

by proto uzavírat spravedlivé a vhodné 

dohody s nositeli práv. Pokud jsou 

uzavírány licenční dohody, měly by rovněž 

pokrývat, ve stejném rozsahu a oblast 

působnosti, odpovědnost uživatelů 

v případě, že jednají v rámci nekomerční 

obchodní pozice. V souladu s čl. 11 odst. 

2a se odpovědnost poskytovatelů služeb 

sdílení obsahu on-line podle článku 13 

nevztahuje na akty poskytování 

hypertextového odkazu s ohledem na 

tiskové publikace. V digitálním světě je 

zásadně důležitý dialog mezi 

zúčastněnými stranami. Měly by stanovit 

osvědčené postupy pro zajištění fungování 

licenčních dohod a spolupráce mezi 

poskytovateli služeb sdílení obsahu on-

line a nositeli práv. Tyto osvědčené 

postupy by měly zohledňovat míru, v níž 

obsah služby porušuje autorská práva. 

_________________  

34 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
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(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16). 

Or. en 



 

AM\1162332CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.9.2018 A8-0245/145 

Pozměňovací návrh  145 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Čl. 38 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda 

poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu 

včetně toho, že optimalizuje prezentace 

nahraných děl nebo předmětů ochrany 

nebo je propaguje, a to bez ohledu na 

povahu prostředků, které k tomu použije. 

vypouští se 

Or. en 

 

 


