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6.9.2018 A8-0245/204 

Pozměňovací návrh  204 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 

 
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. 

Pokud poskytovatelé služeb informační 

společnosti nabízejí uživatelům služby 

ukládání obsahu a poskytují veřejnosti 

přístup k obsahu a pokud takováto činnost 

představuje úkon sdělení veřejnosti a není 

pouze technického, automatického 

a pasivního charakteru, měli by být 
povinni uzavřít s nositeli práv licenční 

dohody týkající se děl chráněných 

autorským právem nebo jiných předmětů 

ochrany, pokud nejsou způsobilí pro 

výjimky z odpovědnosti stanovené ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES34. 

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. 

 

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 

Pro zajištění fungování jakékoli licenční 

dohody by poskytovatelé služeb 

informační společnosti, kteří aktivně 

a přímo umožňují uživatelům nahrávat 

díla, dávat je k dispozici veřejnosti 
a propagovat je u ní, měli přijmout vhodná 

a přiměřená opatření k zajištění ochrany 

těchto děl nebo jiných předmětů ochrany. 

Tato opatření by měla respektovat Listinu 

základních práv Evropské unie a neměla 

by poskytovatelům služeb informační 
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i v případě, že jsou poskytovatelé služeb 

informační společnosti způsobilí pro 

výjimku z odpovědnosti stanovenou 
v článku 14 směrnice 2000/31/ES. 

společnosti ukládat obecnou povinnost 

dohlížet na jimi přenášenými nebo 

ukládanými informacemi, která je 

uvedena v článku 15 směrnice 2000/31/ES. 

_________________ _________________ 

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). 

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). 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/205 

Pozměňovací návrh  205 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (38b) K provádění takovýchto opatření je 

nezbytná spolupráce poskytovatelů služeb 

informační společnosti s nositeli práv. 

Nositelé práv by měli poskytovatelům 

služeb informační společnosti přesně 

sdělit, ke kterým dílům nebo jiným 

předmětům ochrany údajně mají autorská 

práva. Nositelé práv by měli při plnění 

jakékoli dohody uzavřené 

s poskytovatelem služeb informační 

společnosti být i nadále odpovědni za 

vypořádání nároků vznesených třetími 

stranami ohledně užití děl, která byla 

těmito stranami určena jako jejich vlastní. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/206 

Pozměňovací návrh  206 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 A8-0245/207 

Pozměňovací návrh  207 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy stanoví výjimku 

z práv uvedených v článku 2 směrnice 

2001/29/ES, čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 

směrnice 96/9/ES a čl. 11 odst. 1 této 

směrnice pro rozmnožování a extrakce 

prováděné za účelem vytěžování textů 

a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, 

jež jsou v souladu se zákonem přístupné 

online, a to za předpokladu, že nositel 

práv nevyhradil takové užití ve strojově 

čitelném formátu. 

 Tato výjimka se nevztahuje na vytěžování 

textů a dat z tiskových publikací ve smyslu 

ustanovení čl. 2 bodu 4 této směrnice ani 

na vytěžování textů a dat z děl nebo jiných 

předmětů ochrany tvořících součást 

tiskové publikace za předpokladu, že 

vydavatelé těchto publikací výhradu 

vyjádří tím, že uvedou své internetové 

stránky na centrálním místě pro 

poskytování informací online. 

 Reprodukce a extrakce provedené za 

účelem vytěžování textů a dat z takových 

děl a jiných předmětů ochrany se 

vymažou, jakmile již nebudou pro tento 

účel zapotřebí. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Pozměňovací návrh  208 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Členské státy stanoví výjimku 

z práv uvedených v článku 2 směrnice 

2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 

směrnice 96/9/ES a čl. 11 odst. 1 této 

směrnice pro rozmnožování a extrakce děl 

nebo jiných předmětů ochrany, k nimž 

získaly zákonný přístup, s cílem provádět 

vytěžování textů a dat pro účely vědeckého 

výzkumu výzkumnými ústavy 

a institucemi pečujícími o kulturní 

dědictví, a to nikoli za účelem dosažení 

zisku. 

 Jakékoli smluvní ustanovení, které je 

v rozporu s výjimkou uvedenou v prvním 

pododstavci, je nevymahatelné. 

 Reprodukce a extrakce prováděné pro 

účely vytěžování textů a dat musí být 

uchovávány bezpečným způsobem. 

Jakmile výzkumná činnost skončí, kopie 

musí být vymazány nebo musí být 

uchovány u důvěryhodných subjektů 

určených k tomuto účelu, jestliže k této 

možnosti členské státy přikročí. 

Or. en 

 


