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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. opakovaně zdůrazňuje, že informační společnost je jedním z hlavních pilířů Lisabonské 
strategie, který se zakládá jak na přístupu ke znalostem, tak i na ochraně digitálního 
obsahu pomocí přísného a účinného systému ochrany autorského práva a práv s ním 
souvisejících;

2. znovu připomíná, že směrnice 2001/29/CE o harmonizaci určitých aspektů autorského 
práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti je jednou z významných 
součástí právních předpisů Společenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví 
v digitálním prostředí v souladu „se smlouvami týkajícími se Internetu“ Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO);

3. zdůrazňuje, že ve zprávě Komise o uplatňování směrnice 2001/29/ES se konstatuje, 
že v členských státech existují rozdíly v uplatňování čl. 5, 6 a 8 této směrnice, které vedou 
k odlišné interpretaci a rozdílným rozhodnutím soudů v jednotlivých členských státech, 
a znovu připomíná, že se tato rozhodnutí nyní stala součástí judikatury;

4. žádá Komisi, aby pokračovala v přísném monitorování uplatňování směrnice 2001/29/ES 
a pravidelně o věci informovala Evropský parlament a Radu;

5. vítá schválení zelené knihy s názvem „Autorské právo ve znalostní ekonomice“ 
(KOM(2008)0466) ze strany Komise a žádá Komisi, aby po konzultaci se všemi 
zainteresovanými stranami přezkoumala směrnici 2001/29/ES a umožnila přesnější výklad 
čl. 5, 6 a 8 s cílem zajistit harmonizaci právního rámce v oblasti ochrany autorského práva 
v informační společnosti na úrovni EU.
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