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5.9.2018 A8-0245/97 

Pozměňovací návrh  97 

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 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (38a) K provádění takovýchto opatření je 

nezbytná spolupráce poskytovatelů služeb 

informační společnosti s nositeli práv. 

Nositelé práv by měli poskytovatelům 

služeb informační společnosti přesně 

určit, ke kterým dílům nebo jiným 

předmětům ochrany údajně mají autorská 

práva. Nositelé práv by měli při plnění 

jakékoli dohody, kterou se podařilo 

s poskytovatelem služeb informační 

společnosti uzavřít, být i nadále odpovědni 

za vypořádání nároků vznesených třetími 

stranami ohledně užití děl, která byla 

těmito stranami určena jako jejich vlastní. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Pozměňovací návrh  98 

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 39 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Spolupráce mezi poskytovateli 

služeb informační společnosti, kteří 

ukládají velké množství děl chráněných 

autorským právem nebo jiných předmětů 

ochrany nahrávaných jejich uživateli 

a poskytují k nim přístup veřejnosti, 

a nositeli práv, má zásadní význam pro 

fungování technologií, jako jsou 

technologie rozpoznávání obsahu. 

V takových případech by nositelé práv 

měli poskytnout potřebné údaje 

umožňující těmto službám identifikovat 

jejich obsah a tyto služby by měly být vůči 

nositelům práv transparentní s ohledem 

na použité technologie, aby bylo možné 

posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by 

měly nositelům práv poskytovat zejména 

informace o typu využívaných technologií, 

o způsobu, jak fungují, a o jejich 

úspěšnosti při rozpoznávání obsahu 

nositelů práv. Tyto technologie by rovněž 

měly nositelům práv umožňovat získat od 

poskytovatelů služeb informační 

společnosti informace o používání jejich 

obsahu, na nějž se vztahuje určitá 

dohoda. 

vypouští se 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Pozměňovací návrh  99 

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 

Hlava IV – kapitola 2 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Některé způsoby užití chráněného obsahu 

online službami 

Některé způsoby užití chráněného online 

obsahu 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Pozměňovací návrh  100 

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 

Článek 13 – název 

 

 

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 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Pozměňovací návrh  101 

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 

Čl. 13 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 nesmí poskytovatelům služeb informační 

společnosti ukládat obecnou povinnost 

dohlížet na jimi přenášené nebo ukládané 

informace podle článku 15 směrnice 

2000/31/ES. 

Or. en 

 

 


