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20.3.2019 A8-0245/253

Pozměňovací návrh 253
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
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
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Harmonizace, o niž se pokoušejí 
evropské právní předpisy, zvláště 
v elektronickém prostředí, by měla 
směřovat k dosažení spravedlivé 
rovnováhy na jedné straně zájmu nositelů 
autorských práv a práv s nimi 
souvisejících při ochraně jejich práv 
duševního vlastnictví 1a, která chrání 
čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv 
Evropské unie („Listina“), a na druhé 
straně ochrany zájmů a základních práv 
uživatelů chráněných děl, zvláště jejich 
svobody projevu a informací, již chrání 
článek 11 Listiny, a obecného zájmu 2a. 
V tomto ohledu je třeba konstatovat, že 
internet je skutečně zvláště důležitý pro 
svobodu projevu a informací, kterou 
chrání článek 11 Listiny, a že 
hypertextové odkazy přispívají k jejímu 
správnému fungování a také k výměně 
názorů a informací na síti, jež se 
vyznačuje dostupností obrovského 
množství informací 3a. Měla by také 
zohlednit kulturní rozmanitost a vzájemně 
propojená ekonomická a pracovní práva.
__________________
1a Jak vyplývá také z bodů odůvodnění 2 
a 31 směrnice 2001/29/ES o harmonizaci 
určitých aspektů autorského práva a práv 
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s ním souvisejících v informační 
společnosti.
2a Soudní dvůr Evropské unie – C-160/15 / 
Rozsudek GS Media BV proti Sanoma 
Media Netherlands BV a dalším, 8. 
června 2016, bod 31.
3a Tamtéž, bod 45

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/254

Pozměňovací návrh 254
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
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
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Článek 11 Listiny potvrzuje 
svobodu projevu a informací. Tuto 
svobodu chrání také článek 10 Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod (EÚLP), článek 19 
Mezinárodního paktu o občanských 
a politických právech (ICCPR) a společné 
ústavní tradice členských států. Právo 
může být dále vykládáno s cílem jej 
rozšířit na svobodu vyhledávat, sdílet 
a dostávat informace. Internet výrazně 
přispívá jako prostředek, který naplňuje 
veškeré aspekty této svobody. Jakákoli 
regulace by měla zohlednit křehkou 
rovnováhu všech zainteresovaných stran. 
Konflikty v oblasti lidských práv by se 
měly řešit způsobem, který umožňuje, aby 
daná práva měla maximální „zamýšlený 
účinek“ a aby byl respektován jejich 
základ.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/255

Pozměňovací návrh 255
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
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
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Jak potvrdil Evropský soud pro 
lidská práva, vymáhání autorských práv 
a sankce na základě právních předpisů 
v oblasti autorského práva by mohly 
potenciálně vyvolávat zásahy do práva na 
svobodu projevu. Zásahy jako takové by 
měly být přípustné, pouze pokud směřují 
k uspokojení naléhavých sociálních 
potřeb, a měly by být předmětem další 
kontroly z hlediska zásady 
proporcionality, zda jsou vhodné pro 
dosažení sledovaného cíle, nezbytné 
v demokratické společnosti a přiměřené 
stricto sensu.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/256

Pozměňovací návrh 256
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou
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
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 se vůči 
autorům a jiným nositelům práv či dalším 
oprávněným uživatelům týchž děl a jiných 
předmětů ochrany dovolávat ochrany, 
která jim byla poskytnuta. Autoři, jejichž 
díla jsou součástí tiskové publikace, by 
měli mít nárok na vhodný a přiměřený 
podíl z příjmů, jež vydavatelé tiskových 
publikací obdrží za užití jejich tiskových 
publikací poskytovateli služeb informační 
společnosti.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/257

Pozměňovací návrh 257
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 
Ziluaga, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva
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 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13
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 

vypouští se
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opatření a případně jim podávají 
i odpovídající zprávy o rozpoznání a 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.
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.

Or. en


