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6.9.2018 A8-0245/102 

Pozměňovací návrh  102 

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 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Pro účely zajištění fungování 

licenčních dohod podle odstavce 1 

poskytovatelé služeb informační 

společnosti a nositelé práv vzájemně 

spolupracují. Nositelé práv 

poskytovatelům služeb informační 

společnosti přesně určí, ke kterým dílům 

nebo jiným předmětům ochrany mají 

autorská práva. Poskytovatelé služeb 

informační společnosti informují nositele 

práv o použitých opatřeních a správnosti 

jejich fungování a také případně 

pravidelně podávají zprávy o užití děl 

a jiných předmětů ochrany. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/103 

Pozměňovací návrh  103 

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. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

2. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 

ve spolupráci s nositeli práv zavedli 

mechanismy pro vyřizování stížností, které 

budou uživatelům k dispozici v případě 

sporů o plnění licenčních dohod 

uvedených v odstavci 1. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/104 

Pozměňovací návrh  104 

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. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy zajistí, aby měli 

uživatelé přístup k soudu nebo jinému 

příslušnému orgánu za účelem uplatnění 

svého práva na používání na základě 

výjimky nebo omezení a mohli se odvolat 

proti jakýmkoli omezujícím opatřením 

dohodnutým podle odstavce 3. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/105 

Pozměňovací návrh  105 

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. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

3. Členské státy případně umožní 

spolupráci poskytovatelů služeb informační 

společnosti uvedených v odstavci 1 se 

zástupci uživatelů a nositeli práv 

prostřednictvím dialogů se zúčastněnými 

stranami, aby vymezily osvědčené postupy 

pro provádění odstavce 1. Přijatá opatření 

musí být vhodná a přiměřená a přihlížet 

mimo jiné k povaze těchto služeb, 

dostupnosti technologií a jejich účinnosti 

s ohledem na technologický vývoj. 

Or. en 

 

 


