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6.9.2018 A8-0245/179 

Pozměňovací návrh  179 

Isabella Adinolfi 

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 

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. 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1162314CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.9.2018 A8-0245/180 

Pozměňovací návrh  180 

Isabella Adinolfi 

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 

Bod odůvodnění 36 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Vydavatelé včetně vydavatelů 

tiskových publikací, knih nebo vědeckých 

publikací často fungují na základě 

převodu autorských práv na základě 

smluvních dohod nebo zákonných 

ustanovení. V této souvislosti vydavatelé 

investují za předpokladu, že budou moci 

využívat díla obsažená ve svých 

publikacích, a v některých případech 

přicházejí o výnosy, jsou-li tato díla 

užívána na základě výjimek nebo omezení, 

jako jsou výjimky a omezení pro 

kopírování pro osobní potřebu a 

reprografii. V řadě členských států se 

odměna za užití v rámci těchto výjimek 

rozděluje mezi autory a vydavatele. Aby 

členské státy tuto situaci zohlednily a 

zvýšily právní jistotu pro všechny 

zúčastněné strany, měly by mít možnost 

stanovit, že pokud autor převedl svá práva 

na vydavatele, poskytl mu na ně licenci 

nebo se jinak svými díly podílel na 

publikaci a pokud jsou zavedeny systémy 

pro náhradu škody způsobené výjimkou 

nebo omezením, mají vydavatelé nárok na 

podíl z této náhrady, přičemž důkazní 

břemeno vydavatele spočívající v 

prokázání tohoto nároku by nemělo 

přesáhnout požadavky v rámci již 

vypouští se 



 

AM\1162314CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

zavedeného systému. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Pozměňovací návrh  181 

Isabella Adinolfi 

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 

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. 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Pozměňovací návrh  182 

Isabella Adinolfi 

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 

Bod odůvodnění 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. 

_________________ 

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 

(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1-16). 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/183 

Pozměňovací návrh  183 

Isabella Adinolfi 

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 

Bod odůvodnění 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 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Pozměňovací návrh  184 

Isabella Adinolfi 

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 

Bod odůvodnění 38 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro zajištění fungování jakékoli licenční 

dohody by poskytovatelé služeb 

informační společnosti, kteří ukládají 

velké množství děl chráněných autorským 

právem nebo jiných předmětů ochrany 

nahrávaných jejich uživateli a poskytují k 

nim přístup veřejnosti, měli přijmout 

vhodná a přiměřená opatření k zajištění 

ochrany těchto děl nebo jiných předmětů 

ochrany, jako je zavedení účinných 

technologií. Tato povinnost by měla platit 

i v případě, že jsou poskytovatelé služeb 

informační společnosti způsobilí pro 

výjimku z odpovědnosti stanovenou v 

článku 14 směrnice 2000/31/ES. 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Pozměňovací návrh  185 

Isabella Adinolfi 

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 

Bod odůvodnění 39 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Spolupráce mezi poskytovateli 

služeb informační společnosti, kteří 

ukládají velké množství děl chráněných 

autorským právem nebo jiných předmětů 

ochrany nahrávaných jejich uživateli a 

poskytují k nim přístup veřejnosti, a 

nositeli práv, má zásadní význam pro 

fungování technologií, jako jsou 

technologie rozpoznávání obsahu. V 

takových případech by nositelé práv měli 

poskytnout potřebné údaje umožňující 

těmto službám identifikovat jejich obsah a 

tyto služby by měly být vůči nositelům 

práv transparentní s ohledem na použité 

technologie, aby bylo možné posoudit 

jejich vhodnost. Tyto služby by měly 

nositelům práv poskytovat zejména 

informace o typu využívaných technologií, 

o způsobu, jak fungují, a o jejich 

úspěšnosti při rozpoznávání obsahu 

nositelů práv. Tyto technologie by rovněž 

měly nositelům práv umožňovat získat od 

poskytovatelů služeb informační 

společnosti informace o používání jejich 

obsahu, na nějž se vztahuje určitá 

dohoda. 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Pozměňovací návrh  186 

Isabella Adinolfi 

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. 2 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a) „volně přístupným“ se rozumí 

situace díla nebo jiného předmětu 

ochrany, jestliže autorské právo a práva s 

ním související: 

a) vypršela nebo 

b) nikdy neexistovala nebo 

c) nositelé práv se jich dobrovolně vzdali. 

Or. en 

 

 


