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6.9.2018 A8-0245/209 

Pozměňovací návrh  209 

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. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V jiných případech, než jsou 

uvedeny v odstavci 1, se má za to, že 

licence, která nabyvateli povoluje 

vytěžování a rozmnožování díla nebo 

jiných chráněných předmětů, povoluje 

tomuto nabyvateli, včetně jeho případných 

subdodavatelů, i vytěžování textů a dat bez 

zvláštního povolení nositelů práv, pokud 

se ovšem strany nedohodnou jinak nebo 

pokud nositel práv takové užití nevyhradil 

pro strojově čitelný formát. Reprodukce a 

extrakce provedené za účelem vytěžování 

textů a dat takových děl a dalších 

předmětů ochrany se vymažou, jakmile již 

nejsou pro tento účel zapotřebí. Tento 

odstavec se nevztahuje na reprodukce děl 

a jiných předmětů ochrany, které jsou 

uchovávány déle, než je nutné. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/210 

Pozměňovací návrh  210 

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 

Článek 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Použití výňatků z existujících děl a jiných 

předmětů ochrany v obsahu vytvořeném 

nebo zpřístupněném uživateli 

 1. Členské státy stanoví výjimku z práv 

stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 

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

1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) 

směrnice 2009/24/ES a v článku 11 této 

směrnice, aby umožnily použití výňatků 

z existujících děl a jiných předmětů 

ochrany, které jsou součástí obsahu 

vytvořeného nebo zpřístupněného 

uživateli mimo výkon jejich profesní 

činnosti pro účely kritiky, recenze, 

názorného příkladu, karikatury, parodie 

nebo parafráze, a to za předpokladu, že:  

  a) souvisejí s díly nebo jinými předměty 

ochrany, které byly zákonným způsobem 

zpřístupněny veřejnosti;  

  b) uvádějí zdroj, včetně jména autora, 

pokud se to neukáže jako nemožné; a  

  c) jsou používány v souladu s čestnou 

praxí a způsobem, který nepřesahuje 

konkrétní účel, k němuž jsou používány; 

 2. Jakékoli smluvní ustanovení, které je 

v rozporu s výjimkou uvedenou v tomto 

článku, je nevymahatelné.  
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 3. Poskytovatelé služeb pro sdílení online 

obsahu se nemohou ve svůj prospěch 

odvolávat na výjimku stanovenou 

v odstavci 1 tohoto článku s úmyslem 

omezit svou odpovědnost nebo rozsah 

svých závazků vyplývajících z dohod 

uzavřených s nositeli práv v souladu 

s článkem 13 této směrnice. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/211 

Pozměňovací návrh  211 

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 

Článek 5 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5b 

 Svoboda panoramatu 

 1. Členské státy poskytnou výjimku nebo 

omezí práva uvedená v článcích 2 a 3 

směrnice 2001/29/ES a v čl. 5 písm. a) 

a  čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, aby 

umožnily rozmnožování a používání děl, 

jako jsou architektonická díla nebo sochy, 

které byly vytvořeny k trvalému umístění 

na veřejných prostranstvích. 

 2. Jakékoli smluvní ustanovení, které je 

v rozporu s výjimkou uvedenou v tomto 

článku, je nevymahatelné. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/212 

Pozměňovací návrh  212 

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. 11 – nadpis 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ochrana tiskových publikací v souvislosti 

s digitálním užitím 

Udělování licencí pro tiskové publikace v 

souvislosti s digitálním užitím a jejich 

prosazování  

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. 

1. Neexistuje-li důkaz svědčící 

o opaku, členské státy stanoví, že 

vydavatelé tiskových publikací se považují 

za osoby oprávněné k uzavírání licencí 

a k uplatňování opatření, postupů 
a opravných prostředků podle směrnice 

2004/48/ES a podle článku 8 směrnice 

2001/29/ES, pokud jde o digitální užití děl 

a jiných předmětů ochrany, které jsou 

součástí tiskové publikace, za 

předpokladu, že je v publikaci uvedeno 

jméno vydavatele. 

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. 

2. Předpokladem uvedeným v 

odstavci 1 nejsou nijak ovlivněna práva, 

která právní předpisy Unie poskytují 

autorům a jiným nositelům práv v 

souvislosti s díly a jinými předměty 

ochrany, které jsou součástí tiskové 

publikace. Tohoto předpokladu se nelze 

vůči 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 
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8 směrnice 001/9/ES a směrnice 01/8/EU. 

4. Práva uvedená v odstavci 1 

uplynou 0 let po zveřejnění tiskové 

publikace. Tato lhůta se počítá od prvního 

dne měsíce ledna roku následujícího po 

dni zveřejnění. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/213 

Pozměňovací návrh  213 

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 

Článek 11 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Hypertextové odkazy, které na internetové 

stránce odkazují na díla dostupná na jiné 

internetové stránce, se nepovažují za 

sdělení veřejnosti, pokud obsahují pouze 

informace potřebné k nalezení nebo 

vyžádání obsahu zdroje. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/214 

Pozměňovací návrh  214 

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. 13 – nadpis 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Užití chráněného obsahu poskytovateli 

služeb informační společnosti, kteří 

ukládají a zpřístupňují velké množství děl a 

jiných předmětů ochrany nahrávaných 

jejich uživateli 

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. 

1. Pokud poskytovatelé služeb 

informační společnosti nabízejí uživatelům 

služby ukládání obsahu a poskytují 

veřejnosti přístup k obsahu a pokud 

takováto činnost není způsobilá pro 

výjimky z odpovědnosti stanovené ve 

směrnici 2000/31/ES, přijmou vhodná a 

přiměřená opatření, která zajistí fungování 

licenčních dohod uzavřených s nositeli 

práv. Plnění takovýchto dohod musí 

respektovat základní práva uživatelů a 

v souladu s článkem 15 směrnice 

2000/31/ES nesmí poskytovatelům služeb 

informační společnosti ukládat obecnou 

povinnost dohlížet na jimi přenášené nebo 

ukládané informace. 

 1a. Pro účely zajištění fungování 

licenčních dohod podle odstavce 1 
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poskytovatelé služeb informační 

společnosti a nositelé práv vzájemně 

spolupracují. Nositelé práv 

poskytovatelům služeb informační 

společnosti sdělí, ke kterým dílům nebo 

jiným předmětům ochrany mají autorská 

práva. Poskytovatelé služeb informační 

společnosti informují nositele práv 

o zavedených opatřeních a správnosti 

jejich fungování a případně jim 

pravidelně podávají zprávy o užití děl 

a jiných předmětů ochrany. 

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. 

2. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 

zavedli ve spolupráci s nositeli práv 

mechanismy pro vyřizování stížností, které 

budou uživatelům k dispozici v případě 

sporů o uplatňování licenčních dohod 

uvedených v odstavci 1. 

 2a. Členské státy zajistí, aby uživatelé 

měli přístup k soudu nebo jinému 

příslušnému orgánu, aby mohli uplatnit 

své právo na používání na základě 

výjimky nebo omezení a aby se mohli 

odvolat proti jakýmkoli omezujícím 

opatřením dohodnutým podle odstavce 3. 

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. 

3. Členské státy případně umožní 

spolupráci poskytovatelů služeb informační 

společnosti uvedených v odstavci 1 se 

zástupci uživatelů a s nositeli práv 

prostřednictvím dialogů se zúčastněnými 

stranami, aby vymezily osvědčené postupy 

pro uplatňování odstavce 1. Přijatá 

opatření musí být vhodná a přiměřená a 

přihlížet mimo jiné k povaze těchto služeb, 

dostupnosti technologií a jejich účinnosti 

s ohledem na technologický vývoj. 

Or. en 

 

 


