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5.9.2018 A8-0245/92 

Pozměňovací návrh  92 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

 

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 37 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) V posledních letech nabylo 

fungování trhu s online obsahem na 

složitosti. Online služby poskytující 

přístup k obsahu chráněnému autorským 

právem, který je nahráván jejich uživateli 

bez účasti nositelů práv, zaznamenaly 

vzestup a staly se hlavním zdrojem 

přístupu k online obsahu. To ovlivňuje 

možnosti nositelů práv určovat, zda a za 

jakých podmínek budou jejich díla a jiné 

předměty ochrany užity, a rovněž jejich 

možnosti získat za to přiměřenou odměnu. 

(37) Vývoj digitálních technologií vedl 

ke vzniku nových obchodních modelů 

a posílil úlohu internetu jako hlavního 

trhu pro distribuci obsahu chráněného 

autorským právem. Online služby 

umožňující svým uživatelům nahrávat díla 

a zpřístupňovat je veřejnosti zaznamenaly 

během let vzestup a staly se důležitým 

zdrojem přístupu k online obsahu, jenž 

umožňuje rozmanitost a usnadňuje 

přístup k obsahu, ale přináší rovněž 

problémy v případech, kdy je obsah 

chráněný autorským právem nahráván 

bez předchozího souhlasu nositelů práv. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Pozměňovací návrh  93 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

 

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 37 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37a) Dnes se spotřebovává více tvůrčího 

obsahu než kdykoli předtím. Přístup 

k němu usnadňují online platformy 

a služby agregace obsahu. Digitální 

platformy jsou prostředkem umožňujícím 

širší přístup ke kulturním a tvůrčím dílům 

a nabízejí velké příležitosti pro kulturní 

a tvůrčí odvětví k rozvoji nových 

obchodních modelů. Zároveň se ovšem 

umělci a autoři jen stěží domáhají 

srovnatelného zvýšení příjmů 

vyplývajícího z tohoto nárůstu spotřeby. 

Jedním z důvodů této situace by mohly být 

nejasnosti ohledně statusu těchto online 

služeb podle práva elektronického 

obchodu. Je třeba uvážit, jak tento proces 

může fungovat s větší právní jistotou 

a respektem vůči všem stranám, jichž se 

tento problém dotýká, včetně umělců 

a uživatelů, a je důležité zajistit 

transparentnost a spravedlivé a rovné 

podmínky. Komise by měla vypracovat 

pokyny pro uplatňování rámce 

odpovědnosti zprostředkovatelů, aby 

mohly on-line platformy plnit své 

povinnosti a dodržovat předpisy týkající se 

odpovědnosti, aby byla posílena právní 

jistota a zvýšila se důvěra uživatelů. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Pozměňovací návrh  94 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

 

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 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) 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. 

(38) 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 v souvislosti s díly 

chráněnými autorským právem nebo 

jinými předměty ochrany, pokud nejsou 

způsobilí pro výjimky z odpovědnosti 

stanovené ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2000/31/ES34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

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. 1–16). 

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. 1–16). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Pozměňovací návrh  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

 

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 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

vypouští se 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Pozměňovací návrh  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

 

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 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 

i v případě, že jsou poskytovatelé služeb 

informační společnosti způsobilí pro 

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

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 na veřejnosti, měli 

přijmout vhodná a přiměřená opatření 

k zajištění ochrany těchto děl nebo jiných 

předmětů ochrany. Takováto opatření by 

měla respektovat Listinu základních práv 

Evropské unie a neměla by 

poskytovatelům služeb informační 

společnosti ukládat obecnou povinnost 

dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané 

informace uvedenou v článku 15 směrnice 

2000/31/ES. 

Or. en 

 

 


