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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-032 
které předložil Výbor pro právní záležitosti

Zpráva
Max Andersson A8-0097/2017
Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob 
nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení

Návrh směrnice (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Protokol č. 2 o 
používání zásad subsidiarity a 
proporcionality, který je připojen ke 
Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o 
fungování Evropské unie, 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Právní východisko 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 26 Listiny 
základních práv Evropské unie a na 
Úmluvu Organizace spojených národů o 
právech osob se zdravotním postižením, 

Pozměňovací návrh 3
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Listina základních práv Evropské 
unie zakotvuje právo na informace 
(článek 11) a právo na vzdělání (článek 
14).

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Osoby, které jsou nevidomé, zrakově 
postižené nebo mají jiné poruchy čtení, se 
nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v 
přístupu ke knihám a dalším tištěným 
materiálům, které jsou chráněny autorským 
právem a souvisejícími právy. Je třeba 
přijmout opatření ke zvýšení dostupnosti 
těchto děl v přístupných formátech a ke 
zlepšení jejich oběhu na vnitřním trhu.

(3) Osoby, které jsou nevidomé, zrakově 
postižené nebo mají jiné poruchy čtení, se 
nadále vyrovnávají s mnoha překážkami v 
přístupu ke knihám a dalším tištěným 
materiálům, které jsou chráněny autorským 
právem a souvisejícími právy. S ohledem 
na sociální zájem na tom, aby takovým 
osobám bylo poskytnuto právo na přístup 
k informacím a právo účastnit se 
kulturního, hospodářského a sociálního 
života na rovnoprávném základě s 
ostatními, je v zájmu zajištění přístupu k 
vědomostem a informacím třeba přijmout 
opatření ke zvýšení dostupnosti těchto děl 
v přístupných formátech a ke zlepšení 
jejich oběhu na vnitřním trhu, a to v rámci 
podmínek stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Dne 30. dubna 201423 byla jménem 
Unie podepsána Marrákešská smlouva o 
usnadnění přístupu k publikovaným dílům 
nevidomým a zrakově postiženým osobám 
či osobám s jinými poruchami čtení (dále 
jen „Marrákešská smlouva“). Jejím cílem 

(4) Dne 30. dubna 201423 byla jménem 
Unie podepsána Marrákešská smlouva o 
usnadnění přístupu k publikovaným dílům 
nevidomým a zrakově postiženým osobám 
či osobám s jinými poruchami čtení (dále 
jen „Marrákešská smlouva“), která již byla 
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je zlepšit dostupnost děl a jiných předmětů 
ochrany v přístupných formátech pro 
osoby, které jsou nevidomé, zrakově 
postižené či mají jiné poruchy čtení. 
Marrákešská smlouva vyžaduje, aby 
smluvní strany umožnily výjimky nebo 
omezení práv nositelů autorských práv a 
práv s nimi souvisejících pro vytváření a 
šíření kopií některých děl a jiných 
předmětů ochrany v přístupném formátu a 
pro přeshraniční výměnu těchto kopií. 
Uzavření Marrákešské smlouvy ze strany 
Unie vyžaduje, aby byly právní předpisy 
Unie přizpůsobeny a byla stanovena 
povinná výjimka pro užití, díla a dotčené 
osoby, na které se smlouva vztahuje. Touto 
směrnicí se povinnosti, které má Unie 
splnit v rámci Marrákešské smlouvy, 
provádějí harmonizovaným způsobem, aby 
bylo zajištěno, že uvedená opatření budou 
uplatňována konzistentně na celém 
vnitřním trhu.

v roce 2013 přijata Světovou organizací 
duševního vlastnictví. Jejím cílem je 
zlepšit dostupnost a přeshraniční výměnu 
děl a jiných předmětů ochrany v 
přístupných formátech pro osoby, které 
jsou nevidomé, zrakově postižené či mají 
jiné poruchy čtení. Marrákešská smlouva 
vyžaduje, aby smluvní strany umožnily 
výjimky nebo omezení práv nositelů 
autorských práv a práv s nimi souvisejících 
pro vytváření a šíření kopií některých děl a 
jiných předmětů ochrany v přístupném 
formátu a pro přeshraniční výměnu těchto 
kopií. Uzavření Marrákešské smlouvy ze 
strany Unie vyžaduje, aby byly právní 
předpisy Unie přizpůsobeny a byla 
stanovena povinná a harmonizovaná 
výjimka pro užití, díla a dotčené osoby, na 
které se smlouva vztahuje. Touto směrnicí 
se povinnosti, které má Unie splnit v rámci 
Marrákešské smlouvy, provádějí 
harmonizovaným způsobem, aby bylo 
zajištěno, že uvedená opatření budou 
uplatňována konzistentně na celém 
vnitřním trhu.

_________________ _________________
23 Rozhodnutí Rady 2014/221/EU ze dne 
14. dubna 2014 o podpisu jménem 
Evropské unie Marrákešské smlouvy o 
usnadnění přístupu k publikovaným dílům 
nevidomým a zrakově postiženým osobám 
či osobám s jinými poruchami čtení. (Úř. 
věst. L 115, 17.4.2014, s. 1).

23 Rozhodnutí Rady 2014/221/EU ze dne 
14. dubna 2014 o podpisu jménem 
Evropské unie Marrákešské smlouvy o 
usnadnění přístupu k publikovaným dílům 
nevidomým a zrakově postiženým osobám 
či osobám s jinými poruchami čtení (Úř. 
věst. L 115, 17.4.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tato směrnice je navržena ve 
prospěch osob, které jsou nevidomé, mají 
zrakové postižení, které není možné zlepšit 
tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat 
jako u osob, které takové postižení nemají, 
nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně 
dyslexie, které jim neumožňují číst tištěná 

(5) Tato směrnice je navržena ve 
prospěch osob, které jsou nevidomé, mají 
zrakové postižení, které není možné zlepšit 
tak, aby jejich zrak v zásadě začal fungovat 
jako u osob, které takové postižení nemají, 
nebo mají poruchy vnímání či čtení, včetně 
dyslexie, nebo jakoukoli jinou poruchu 
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díla stejně jako osoby bez postižení, či 
které nejsou schopny kvůli zdravotnímu 
postižení držet knihu či s ní manipulovat 
nebo zaměřit zrak či hýbat očima v 
rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. 
Cílem opatření zavedených touto směrnicí 
je zlepšit dostupnost knih, odborných 
periodik, novin, časopisů nebo jiných 
písemností, partitur a dalších tištěných 
materiálů, včetně zvukové podoby 
(analogové nebo digitální), ve formátech, 
které uvedená díla a jiné předměty ochrany 
zpřístupní daným osobám v zásadě stejně 
jako osobám bez poruchy nebo zdravotního 
postižení. K přístupnému formátu patří 
Braillovo písmo, zvětšené písmo, upravené 
e-knihy, audioknihy a rozhlasové vysílání.

učení, které jim neumožňují číst tištěná 
díla stejně jako osoby bez postižení, či 
které nejsou schopny kvůli zdravotnímu 
postižení držet knihu či s ní manipulovat 
nebo zaměřit zrak či hýbat očima v 
rozsahu, který je běžně přijatelný pro čtení. 
Cílem opatření zavedených touto směrnicí 
je proto zlepšit dostupnost knih, včetně e-
knih, odborných periodik, novin, časopisů 
nebo jiných písemností, partitur a dalších 
tištěných materiálů, včetně zvukové 
podoby (analogové nebo digitální, on-line 
nebo off-line), ve formátech, které uvedená 
díla a jiné předměty ochrany zpřístupní 
daným osobám v zásadě stejně jako 
osobám bez poruchy nebo zdravotního 
postižení. K přístupnému formátu taktéž 
patří Braillovo písmo, zvětšené písmo, 
upravené e-knihy, audioknihy a rozhlasové 
vysílání.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tato směrnice by proto měla stanovit 
povinné výjimky z práv, která jsou 
harmonizována právními předpisy Unie a 
která jsou relevantní pro užití a díla, na 
které se vztahuje Marrákešská smlouva. 
Patří k nim zejména práva na 
rozmnožování, sdělování veřejnosti, 
zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, 
jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, 
směrnice 2006/115/ES a směrnice 
2009/24/ES, jakož i odpovídající práva 
podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, 
že rozsah výjimek a omezení 
požadovaných Marrákešskou smlouvu 
zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako 
jsou například audioknihy, je nezbytné, aby 
se tyto výjimky vztahovaly i na práva 
související s autorským právem.

(6) Tato směrnice by proto měla stanovit 
povinné výjimky z práv, která jsou 
harmonizována právními předpisy Unie a 
která jsou relevantní pro užití a díla, na 
které se vztahuje Marrákešská smlouva. 
Patří k nim zejména práva na 
rozmnožování, sdělování veřejnosti, 
zpřístupňování, rozšiřování a půjčování, 
jak je stanoví směrnice 2001/29/ES, 
směrnice 2006/115/ES a směrnice 
2009/24/ES, jakož i odpovídající práva 
podle směrnice 96/9/ES. Vzhledem k tomu, 
že rozsah výjimek a omezení 
požadovaných Marrákešskou smlouvu 
zahrnuje také díla ve zvukové podobě, jako 
jsou například audioknihy, je nezbytné, aby 
se tyto výjimky vztahovaly i na práva 
související s autorským právem. 
Uplatněním výjimek stanovených touto 
směrnicí by neměly být dotčeny jiné 



PE605.547/ 5

CS

výjimky pro osoby se zdravotním 
postižením, které umožňují členské státy.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Povinná výjimka by měla rovněž 
omezit právo na rozmnožování tak, aby byl 
umožněn jakýkoli úkon, který je nezbytný 
pro provedení změn v díle nebo jiném 
předmětu ochrany nebo pro jejich přeměnu 
či úpravu takovým způsobem, aby mohla 
být pořízena kopie v přístupném formátu. 
K tomu patří i poskytnutí prostředků 
potřebných k navigaci informacemi v kopii 
v přístupném formátu.

(8) Je také nutné, aby povinná výjimka 
rovněž omezovala omezit právo na 
rozmnožování tak, aby byl umožněn 
jakýkoli úkon, který je nezbytný pro 
provedení změn v díle nebo jiném 
předmětu ochrany nebo pro jejich přeměnu 
či úpravu takovým způsobem, aby mohla 
být pořízena kopie v přístupném formátu. 
K tomu patří i poskytnutí prostředků 
potřebných k navigaci informacemi v kopii 
v přístupném formátu a rovněž úkony 
nezbytné k úpravě stávajících publikací, 
které jsou již přístupné pro určité 
kategorie dotčených osob, a to takovým 
způsobem, aby vyhovovaly potřebám 
dalších dotčených osob, kterým je nutné 
zpřístupnit díla v alternativních 
formátech. Mělo by být umožněno 
půjčování daného díla dotčeným osobám.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, co znamenají „nezbytné úkony“ povolené 
prostřednictvím výjimky stanovené v článku 3. Formát souboru může být přístupný některým 
kategoriím osob se zdravotním postižením (např. zrakově postiženým osobám), avšak ostatním 
nikoli (např. dyslektikům). V takovém případě sice není zapotřebí přeměnit soubor pro 
nevidomé nebo zrakově postižené osoby, je ale nutné jej přeměnit za účelem zpřístupnění 
daného díla dyslektikům. Mělo by být rovněž umožněno jejich půjčování.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Výjimka by měla schváleným 
subjektům umožnit vytvářet a šířit kopie 

(9) Výjimka by měla schváleným 
subjektům umožnit vytvářet a šířit kopie 
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děl nebo jiných předmětů ochrany, na něž 
se vztahuje tato směrnice, on-line nebo off-
line v celé Unii.

děl nebo jiných předmětů ochrany, na něž 
se vztahuje tato směrnice, on-line nebo off-
line v celé Unii, a to v souladu s 
příslušnými právními předpisy Unie. Tato 
směrnice nestanoví schváleným 
subjektům jakoukoli povinnost vytvářet 
a šířit kopie. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Pokud není schopen přístup 
poskytnout trh, je při zlepšování 
dostupnosti děl v textové podobě úloha 
nositelů práv spočívající ve zpřístupnění 
jejich děl osobám se zrakovým postižením 
či s jinými poruchami čtení stejně důležitá 
jako výjimky stanovené v této směrnici.

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění odkazuje na bod odůvodnění Marrákešské smlouvy. Připomíná, že pro 
odstranění nedostatku knih, který pociťují miliony nevidomých a slabozrakých lidí, jsou stejně 
důležitá jak vhodná omezení a výjimky, tak i úloha nositelů práv při zpřístupňování děl 
osobám se zrakovým postižením.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) V zájmu podpory výměny mezi 
členskými státy by měla být Úřadem 
Evropské unie pro duševní vlastnictví 
(EUIPO) zřízena a spravována jednotná 
veřejně přístupná on-line databáze, která 
by obsahovala informace o schválených 
subjektech a bibliografické údaje o dílech, 
jejichž kopie zhotovené a zpřístupněné 
schválenými subjekty jsou dostupné v 
přístupných formátech. Tato databáze by 
rovněž měla obsahovat informace o 
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publikacích přístupných od počátku, tj. o 
publikacích, které vydavatelé vytvořili v 
přístupných formátech, a měla by být 
interoperabilní s databází TIGAR 
(Trusted Intermediary Global Accessible 
Resources – světové přístupné zdroje od 
důvěryhodných zprostředkovatelů) 
sdružení ABC, jejímž hostitelem je 
Světová organizace duševního vlastnictví.

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění vyzývá Evropskou komisi, aby zjednodušila výměnu informací 
vytvořením jednotné databáze kopií v přístupném formátu, včetně přístupných knih, které 
vydavatelé vytvářejí přímo v přístupných formátech. Tato nová iniciativa by měla vycházet z 
existující celosvětové databáze vytvořené sdružením Accessible Book Consortium, jejímž 
hostitelem je Světová organizace duševního vlastnictví, a měla by s ní zůstat interoperabilní.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k specifickému charakteru 
této výjimky, její specifické oblasti 
působnosti a potřebě právní jistoty pro 
dotčené osoby by nemělo být členským 
státům dovoleno, aby při uplatňování 
výjimky stanovovaly další požadavky, jako 
jsou např. režimy náhrad nebo předchozí 
ověření komerční dostupnosti kopií v 
přístupném formátu.

(11) Vzhledem k specifickému charakteru 
této výjimky, její specifické oblasti 
působnosti a potřebě právní jistoty pro 
dotčené osoby by nemělo být členským 
státům dovoleno, aby při uplatňování 
výjimky stanovovaly další požadavky, jako 
jsou např. režimy náhrad nebo předchozí 
ověření komerční dostupnosti kopií v 
přístupném formátu. Takové dodatečné 
požadavky by mohly vyvolat nebezpečí, že 
se dostanou do rozporu s účelem výjimek 
stanovených touto směrnicí a do rozporu s 
účelem spočívajícím v usnadnění 
přeshraniční výměny kopií ve speciálním 
formátu v rámci vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12) Při veškerém zpracovávání osobních 
údajů podle této směrnice by měla být 
dodržována základní práva, včetně práva 
na respektování soukromého a rodinného 
života a práva na ochranu osobních údajů 
podle článků 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie, a toto zpracování musí 
probíhat v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES, která 
upravuje zpracování osobních údajů, jak je 
mohou provádět schválené subjekty v 
rámci této směrnice, a to pod dohledem 
příslušných orgánů členských států, 
zejména nezávislých veřejných orgánů 
určených členskými státy.

(12) Při veškerém zpracovávání osobních 
údajů podle této směrnice by měla být 
dodržována základní práva, včetně práva 
na respektování soukromého a rodinného 
života a práva na ochranu osobních údajů 
podle článků 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie, a toto zpracování musí 
probíhat v souladu se směrnicemi 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a 
a 2002/58/ES1b a s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/6791c, které 
upravují zpracování osobních údajů, jak je 
mohou provádět schválené subjekty v 
rámci této směrnice, a to pod dohledem 
příslušných orgánů členských států, 
zejména nezávislých veřejných orgánů 
určených členskými státy.

_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 
23.11.1995, s. 31). 
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví 
elektronických telekomunikací (směrnice 
o soukromí a elektronických 
komunikacích) (Úř. věst. L 201, 
31.7.2002, s. 37).
1c Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Úmluva Organizace spojených 
národů o právech osob se zdravotním 
postižením, jíž je EU smluvní stranou, 
zaručuje lidem se zdravotním postižením 
právo na přístup k informacím a právo 
účastnit se kulturního, hospodářského a 
sociálního života na rovnoprávném základě 
s ostatními. Uvedená úmluva vyžaduje, aby 
smluvní strany podnikly, v souladu s 
mezinárodním právem, veškeré 
odpovídající kroky s cílem zajistit, aby 
zákony na ochranu duševního vlastnictví 
nevytvářely nepřiměřené nebo 
diskriminační překážky bránící přístupu 
osob se zdravotním postižením ke 
kulturním materiálům.

(13) Úmluva Organizace spojených 
národů o právech osob se zdravotním 
postižením, jíž je Unie smluvní stranou a 
jež je pro členské státy Unie závazná, 
zaručuje lidem se zdravotním postižením 
právo na přístup k informacím a právo 
účastnit se kulturního, hospodářského a 
sociálního života na rovnoprávném základě 
s ostatními. Uvedená úmluva vyžaduje, aby 
smluvní strany podnikly, v souladu s 
mezinárodním právem, veškeré 
odpovídající kroky s cílem zajistit, aby 
zákony na ochranu duševního vlastnictví 
nevytvářely nepřiměřené nebo 
diskriminační překážky bránící přístupu 
osob se zdravotním postižením ke 
kulturním materiálům.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Unie podle Listiny základních práv 
Evropské unie uznává a respektuje právo 
osob se zdravotním postižením na opatření, 
jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, 
sociální a profesní začlenění a jejich účast 
na životě společnosti.

(14) Listina základních práv Evropské 
unie zakazuje veškeré formy diskriminace, 
vedle dalšího i z důvodu zdravotního 
postižení, a stanoví, že Unie uznává a 
respektuje právo osob se zdravotním 
postižením na opatření, jejichž cílem je 
zajistit jejich nezávislost, sociální a 
profesní začlenění a jejich účast na životě 
společnosti.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Přijetím této směrnice se Unie snaží 
zajistit, aby dotčené osoby měly přístup ke 
knihám a dalším tištěným materiálům v 
přístupných formátech. Tato směrnice 

(15) Přijetím této směrnice se Unie snaží 
zajistit, aby dotčené osoby měly na celém 
vnitřním trhu přístup ke knihám a dalším 
tištěným materiálům v přístupných 
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představuje tedy první významný krok, jak 
zlepšit přístup osob se zdravotním 
postižením k dílům.

formátech. Tato směrnice představuje tedy 
první významný krok, jak zlepšit přístup 
osob se zdravotním postižením k dílům.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komise bude účinky této směrnice 
sledovat. Součástí tohoto sledování bude i 
posouzení situace, pokud jde o dostupnost 
děl a jiných předmětů ochrany v 
přístupných formátech, na které se tato 
směrnice nevztahuje, a dostupnost děl a 
jiných předmětů ochrany ve formátech 
přístupných pro osoby s jiným zdravotním 
postižením. Komise tuto situaci pečlivě 
posoudí. V případě potřeby může zvážit 
změny v oblasti působnosti této směrnice.

(16) Komise bude účinky této směrnice 
sledovat. Součástí tohoto sledování bude i 
posouzení situace, pokud jde o dostupnost 
děl a jiných předmětů ochrany v 
přístupných formátech, na které se tato 
směrnice nevztahuje, a dostupnost děl a 
jiných předmětů ochrany ve formátech 
přístupných pro osoby s jiným zdravotním 
postižením. Komise tuto situaci pečlivě 
posoudí s cílem plně zaručit dosažení 
kulturních a sociálních cílů této směrnice.  
V případě potřeby může zvážit změny v 
oblasti působnosti této směrnice, a to v 
souladu se zprávou, kterou předloží na 
základě článku 7 této směrnice a které 
bude předcházet studie proveditelnosti o 
zavedení dalších obdobných výjimek pro 
osoby s jinými druhy zdravotního 
postižení.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice tudíž respektuje 
základní práva a ctí zásady uznávané 
zejména Listinou základních práv 
Evropské unie. Tato směrnice by proto 
měla být vykládána a uplatňována v 
souladu s těmito právy a zásadami.

(18) Tato směrnice tudíž respektuje 
základní práva a ctí zásady uznávané 
zejména Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou Organizace 
spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením (dále jen „Úmluva 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením“). Tato směrnice by proto měla 
být vykládána a uplatňována v souladu s 
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těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Členské státy by měly transponovat 
tuto směrnici do šesti měsíců od jejího 
vstupu v platnost, aby bylo možné práva 
osob se zdravotním postižením uznávaná 
Listinou základních práv Evropské Unie a 
Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením uplatňovat bez 
prodlení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje ustanovení čl. 4 odst. 3 a článku 10 Marrákešské 
smlouvy o provádění této smlouvy.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se 
užívání určitých děl a jiných předmětů 
ochrany bez souhlasu nositele práva ve 
prospěch osob nevidomých, zrakově 
postižených či osob s jinými poruchami 
čtení.

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se 
užívání určitých děl a jiných předmětů 
ochrany bez souhlasu nositele práva ve 
prospěch osob nevidomých, zrakově 
postižených či osob s jinými poruchami 
čtení. Jejím cílem je účinně zajistit právo 
těchto osob účastnit se kulturního, 
hospodářského a sociálního života na 
rovnoprávném základě s ostatními.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1) „dílem nebo jiným předmětem 
ochrany“ se rozumí dílo v podobě knihy, 
odborného periodika, novin, časopisu nebo 
jiného tištěného materiálu, včetně partitur, 
a související ilustrace v jakémkoli médiu, 
včetně zvukových podob, jako jsou 
například audioknihy, které je chráněno 
autorským právem nebo právy s ním 
souvisejícími a které bylo zveřejněno či 
jinak zpřístupněno veřejnosti v souladu s 
právními předpisy;

1) „dílem nebo jiným předmětem 
ochrany“ se rozumí dílo v podobě knihy, 
odborného periodika, novin, časopisu nebo 
jiného tištěného materiálu, včetně partitur, 
a související ilustrace v jakémkoli médiu, 
včetně zvukových podob, jako jsou 
například audioknihy, a v digitálním 
formátu, jako jsou například e-knihy, 
které je chráněno autorským právem nebo 
právy s ním souvisejícími a které bylo 
zveřejněno či jinak zpřístupněno veřejnosti 
v souladu s právními předpisy;

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „dotčenou osobou“ se rozumí: 2) „dotčenou osobou“ se bez ohledu na 
jakékoli jiné zdravotní postižení rozumí:

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osoba, která má poruchu vnímání či 
čtení, včetně dyslexie, a není tedy schopná 
číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba 
bez poruchy či zdravotního postižení; nebo

c) osoba, která má poruchu vnímání či 
čtení, včetně dyslexie, nebo jakoukoli 
jinou poruchu učení, a není tedy schopná 
číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba 
bez poruchy či zdravotního postižení; nebo

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „kopií v přístupném formátu“ se 
rozumí kopie díla nebo jiného předmětu 
ochrany, která byla zhotovena 
alternativním způsobem nebo formou, jež 

3) „kopií v přístupném formátu“ se 
rozumí kopie díla nebo jiného předmětu 
ochrany, která byla zhotovena 
alternativním způsobem nebo formou, jež 
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umožňuje dotčené osobě přístup k dílu 
nebo jinému předmětu ochrany, přičemž 
tento přístup je pro ni realizovatelný stejně 
pohodlně jako u osoby bez zrakového 
postižení nebo jiné poruchy podle odstavce 
2;

umožňuje dotčené osobě přístup k dílu 
nebo jinému předmětu ochrany, přičemž 
tento přístup je pro ni realizovatelný stejně 
pohodlně jako u osoby bez postižení nebo 
jiné poruchy podle odstavce 2;

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „schváleným subjektem“ se rozumí 
organizace, která na neziskovém základě 
poskytuje vzdělávání, instruktážní výuku, 
adaptivní četbu nebo přístup k informacím 
dotčeným osobám, přičemž se jedná o její 
hlavní činnost nebo jednu z jejích hlavních 
činností nebo o poslání ve veřejném zájmu.

4) „schváleným subjektem“ se rozumí 
organizace, které členský stát, v němž je 
usazena, udělil souhlas s poskytováním 
vzdělávání, instruktážní výuky, adaptivní 
četby nebo přístupu k informacím 
dotčeným osobám na neziskovém základě 
nebo ji za tímto účelem uznal, přičemž se 
jedná o její hlavní činnost nebo jednu z 
jejích hlavních činností nebo o poslání ve 
veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby dotčená osoba nebo osoba 
jednající jejím jménem mohla vytvořit 
kopii díla nebo jiného předmětu ochrany v 
přístupném formátu pro účely výhradního 
užívání dotčenou osobou; a

a) aby dotčená osoba nebo osoba 
jednající v souladu se zákonem jejím 
jménem mohla vytvořit kopii díla nebo 
jiného předmětu ochrany v přístupném 
formátu pro účely výhradního užívání 
dotčenou osobou; a

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na výjimku stanovenou v odstavci 1 3. Na výjimku stanovenou v odstavci 1 
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tohoto článku se použijí ustanovení čl. 5 
odst. 5 a čl. 6 odst. 4 prvního, třetího a 
pátého pododstavce směrnice 2001/29/ES.

tohoto článku se použijí ustanovení čl. 5 
odst. 5 směrnice 2001/29/ES.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby nebylo 
možné výjimky stanovené v odstavci 1 
zneplatnit smluvní cestou. Pokud jde o 
vazbu mezi výjimkou stanovenou v 
odstavci 1 tohoto článku a technickými 
ochrannými opatřeními, použije se 
ustanovení čl. 6 odst. 4 prvního, třetího a 
pátého pododstavce směrnice 2001/29/ES. 
Členské státy zajistí, aby v případě sporů 
ohledně uplatňování opatření uvedených 
v tomto článku byly uživatelům k dispozici 
mechanismy pro vyřizování stížností a 
zjednávání nápravy.

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice neuvádí žádné stížnosti ani nápravné mechanismy, které by měly být 
zavedeny členskými státy v případech, kdy jsou dotčeným osobám odpírány povolené způsoby 
využití. Takové mechanismy jsou upraveny v čl. 13 odst. 2 návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593).

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpracování osobních údajů prováděné v 
rámci této směrnice se provádí v souladu se 
směrnicí 95/46/ES.

Zpracování osobních údajů prováděné v 
rámci této směrnice se provádí v souladu se 
směrnicemi Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES a 2002/58/ES1a a s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/6791b.

__________________
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1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví 
elektronických telekomunikací (směrnice 
o soukromí a elektronických 
komunikacích) (Úř. věst. L 201, 
31.7.2002, s. 37).
1b Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do [dvou let ode dne provedení] předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o dostupnosti děl a jiných 
předmětů ochrany v přístupných 
formátech, které nejsou vymezeny v čl. 2 
odst. 1, pro dotčené osoby a děl a jiných 
předmětů ochrany pro osoby se zdravotním 
postižením, které nejsou uvedeny v čl. 2 
odst. 2, na vnitřním trhu. Zpráva musí 
obsahovat posouzení toho, zda by se měla 
zvážit změna oblasti působnosti této 
směrnice.

Do [dvou let ode dne provedení] předloží 
Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o dostupnosti děl a jiných 
předmětů ochrany v přístupných 
formátech, které nejsou vymezeny v čl. 2 
odst. 1, pro dotčené osoby a děl a jiných 
předmětů ochrany pro osoby se zdravotním 
postižením, které nejsou uvedeny v čl. 2 
odst. 2, na vnitřním trhu. Zpráva musí při 
zohlednění technologického vývoje, 
zejména technologií dostupných pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením a 
rovněž dostupnosti takových technologií, 
obsahovat posouzení toho, zda by se měla 
zvážit změna oblasti působnosti této 
směrnice, aby výjimka a s ní související 
vytváření kopií v přístupných formátech 
stanovené touto směrnicí prospěly dalším 
kategoriím osob se zdravotním postižením.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejdříve [za pět let po dni provedení 
směrnice] provede Komise hodnocení této 
směrnice a předloží hlavní závěry 
Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru spolu s případnými návrhy na 
změnu této směrnice.

Do [pěti let po dni provedení směrnice] 
provede Komise hodnocení této směrnice, 
které zohlední technologický vývoj 
související s přístupností, a předloží hlavní 
závěry Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru spolu s případnými návrhy na 
změnu této směrnice. Zpráva Komise 
zohlední stanoviska relevantních aktérů z 
řad občanské společnosti, nevládních 
organizací a sociálních partnerů, včetně 
organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením a organizací 
zastupujících starší osoby.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [12 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[šest měsíců po vstupu této směrnice v 
platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.

Odůvodnění

Lhůta v délce 6 měsíců se zdá být vhodnější, pokud se zároveň vezme v úvahu článek 10 
Marakéšské smlouvy. 


