
 

AM\1162322CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

5.9.2018 A8-0245/106 

Pozměňovací návrh  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 1 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Smlouva stanoví vytvoření 

vnitřního trhu a zavedení systému 

zajišťujícího, aby hospodářská soutěž na 

vnitřním trhu nebyla narušována. K 

dosažení těchto cílů by měla dále přispět 

harmonizace právních předpisů členských 

států týkajících se autorského práva a 

práv s ním souvisejících. 

(1) Digitální technologie mohou 

zlepšit přístup občanů k informacím 

a kultuře a poskytovat jim širší 

a rozmanitější volbu veřejných nebo 

komerčních výrobků a služeb. Jednotný 

digitální trh však bude hnací silou větší 

koncentrace, monopolizace a nerovností 

mezi členskými státy s tím, že se zhorší 

jejich vnitrostátní produkce, což bude 

obzvláště obtížné pro mikropodniky a 

malé a střední podniky, které nebudou 

schopné se čelit konkurenci a brutální 

nerovnosti podmínek ve srovnání s 

nadnárodními společnostmi. Jednotný 

digitální trh  bude mít rovněž závažné 

důsledky pro právo na kulturu, kulturní 

rozmanitost a mnohojazyčnost. 

 Spolupráce členských států v oblasti 

právních předpisů týkajících se 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících v kontextu vývoje a 

masového rozšíření digitálních 

technologií by měla přispět k dosažení 

těchto cílů: zajištění demokratizace 

přístupu ke kultuře, zejména svobody 

využívání a tvorby kultury; obrany veřejné 

služby kultury a skutečnosti, že nemá být 

svázána úzkými omezeními komerce; 

obrany mnohojazyčnosti a kulturní 

rozmanitosti v boji proti jednolité tržní 

logice, která ji ochuzuje; zajištění 
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demokratizace přístupu ke vzdělání a k 

vědomostem; zajištění spravedlivé odměny 

pro autory a tvůrce, jež by nemusela být 

nutně v rozporu s co nejširším rozšířením 

děl a jejich využíváním; zajištění svobody, 

nikoli penalizace, uživatelů tím, že se 

zabrání zavedení praxe přehnaného 

dohledu a digitální cenzury; zavedení 

odpovědnosti uživatelů materiálu v 

případě, že si neoprávněně přisvojí 

přidanou hodnotu obsahu chráněného 

autorským právem a právy s ním 

souvisejícími, jenž byl umístěn na internet 

a je na něm sdílen. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Pozměňovací návrh  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 10 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Tuto právní nejistotu je třeba řešit 

stanovením povinné výjimky z práva na 

rozmnožování a rovněž z práva zakázat 

vytěžování databáze. 

(10) Tuto právní nejistotu je třeba řešit 

stanovením povinné výjimky z práva na 

rozmnožování a rovněž z práva zakázat 

vytěžování databáze. 

Touto novou výjimkou by neměla být 

dotčena stávající povinná výjimka pro 

dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 

5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se 

měla i nadále vztahovat na techniky 

vytěžování textů a dat, jež nezahrnují 

pořizování kopií nad rámec této výjimky. 

Výzkumné organizace by měly tuto 

výjimku využívat rovněž v případě, kdy se 

zapojí do partnerství veřejného a 

soukromého sektoru. 

Touto novou výjimkou by neměla být 

dotčena stávající povinná výjimka pro 

dočasné úkony rozmnožení, stanovené v čl. 

5 odst. 1 směrnice 2001/29, která by se 

měla i nadále vztahovat na techniky 

vytěžování textů a dat, jež nezahrnují 

pořizování kopií nad rámec této výjimky. 

Výzkumné organizace by měly tuto 

výjimku využívat rovněž v případě, kdy se 

zapojí do partnerství veřejného a 

soukromého sektoru. Na vzdělávací 

zařízení a instituce kulturního dědictví, 

které provádějí vědecký výzkum nebo se 

zabývají ochranou kulturního dědictví, by 

se měla vztahovat výjimka z vytěžování 

textů a dat. Vytěžování textů a dat by mělo 

přispívat ke stimulaci výzkumu a inovací a 

jako takové by mělo být povoleno i pro 

jiné účely než pro čistě vědecké, přičemž 

by se mělo také zvážit rozšíření skupiny 

organizací, na něž se tato výjimka 

vztahuje, pokud pracují ve veřejném 

zájmu. Reprodukce a extrakce prováděné 

pro účely vytěžování textů a dat musejí být 

uchovávány bezpečným způsobem, jenž 

zaručí, že kopie budou využity toliko za 

účelem vědeckého výzkumu a přenosu a 
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sdílení poznatků mezi výzkumnými 

organizacemi, vzdělávacími zařízeními, 

institucemi kulturního dědictví a dalšími 

subjekty, které stanoví 

členské státy. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Pozměňovací návrh  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 16 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Výjimka nebo omezení by se měla 

vztahovat na digitální užití děl a jiných 

předmětů ochrany, jako je užití částí nebo 

úryvků děl k podpoře, obohacení nebo 

doplnění výuky, včetně souvisejících 

vzdělávacích činností. 

(16) Výjimka nebo omezení by se měla 

vztahovat na digitální užití děl a jiných 

předmětů ochrany, jako je užití částí nebo 

úryvků děl k podpoře, obohacení nebo 

doplnění výuky, včetně souvisejících 

vzdělávacích činností. 

Užití děl nebo jiných předmětů ochrany v 

rámci této výjimky nebo omezení by mělo 

probíhat pouze v souvislosti s výukovými a 

vzdělávacími činnostmi prováděnými pod 

záštitou vzdělávacích zařízení, a to i v 

průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co 

je pro účely takovýchto činností nezbytné. 

Užití děl nebo jiných předmětů ochrany v 

rámci této výjimky nebo omezení by mělo 

probíhat pouze v souvislosti s výukovými a 

vzdělávacími činnostmi prováděnými pod 

záštitou vzdělávacích zařízení, a to i v 

průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co 

je pro účely takovýchto činností nezbytné. 

Výjimka nebo omezení by se měla 

vztahovat jak na užití prostřednictvím 

digitálních prostředků ve třídě, tak na 

online užití přes zabezpečenou 

elektronickou síť vzdělávacího zařízení, k 

níž by měl být chráněný přístup, zejména 

pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo 

omezení by měla být chápána tak, že 

zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti 

přístupnosti pro osoby se zdravotním 

postižením v souvislosti s ilustračním 

účelem při vyučování. 

Výjimka nebo omezení by se měla 

vztahovat jak na užití prostřednictvím 

digitálních prostředků ve třídě, tak na 

online užití přes zabezpečenou 

elektronickou síť vzdělávacího zařízení, k 

níž by měl být chráněný přístup, zejména 

pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo 

omezení by měla být chápána tak, že 

zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti 

přístupnosti pro osoby se zdravotním 

postižením v souvislosti s ilustračním 

účelem při vyučování. Výjimka nebo 

omezení by mělo být chápáno tak, že 

zahrnuje: používání děl a jiných předmětů 

ochrany pro ilustrační účel při vyučování 

v muzeích, knihovnách, ve společnostech 

poskytujících vzdělávání nebo 
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poskytujících odbornou přípravu svým 

zaměstnancům; situace, kde existuje 

zabezpečená elektronická síť přístupná 

pouze žákům, studentům, rodičům, 

opatrovatelům a vyučujícím; konference, 

semináře a další vzdělávací akce pořádané 

mimo vzdělávací zařízení; otevřené 

vzdělávací zdroje, otevřená vzdělávací 

společenství a otevřené a distanční kurzy. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Pozměňovací návrh  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 23 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Členské státy by měly mít v rámci 

stanoveném touto směrnicí možnost zvolit 

si v souladu se svými právními tradicemi, 

postupy nebo okolnostmi konkrétní typ 

mechanismu umožňujícího rozšířit licence 

na komerčně nedostupná díla i na práva 

nositelů práv, kteří nejsou zastoupeni 

organizací kolektivní správy. Tyto 

mechanismy mohou zahrnovat udělování 

rozšířených kolektivních licencí a právní 

domněnky zastoupení. 

(23) Členské státy by měly v rámci 

stanoveném touto směrnicí přispívat ke 

zjednodušení režimu využívání komerčně 

nedostupných děl ze strany institucí 

kulturního dědictví a stanovit pro 

nekomerční účely svobodný přístup ke 

komerčně nedostupným dílům, která jsou 

částí sbírek, a jejich zpřístupnění online ze 

strany institucí kulturního dědictví. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Pozměňovací návrh  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 31 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Zásadním předpokladem pro 

zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu 

občanů k informacím je svobodný a 

pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem 

přispívá k veřejné diskusi a řádnému 

fungování demokratické společnosti.  Při 

přechodu od tištěných k digitálním médiím 

čelí vydavatelé tiskových publikací 

problémům v souvislosti s udělováním 

licencí na online užití jejich publikací a 

s návratností investic. Pokud nejsou 

vydavatelé tiskových publikací uznáni 

jako nositelé práv, je udělování licencí a 

jejich prosazování v digitálním prostředí 

často složité a neefektivní. 

(31) Zásadním předpokladem pro 

zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu 

občanů k informacím je svobodný a 

pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem 

přispívá k veřejné diskusi a k demokracii.  

Situace ve sdělovacích prostředcích byla 

poznamenána zvýšenou koncentrací 

vlastnictví a rostoucí přítomností 

finančního kapitálu ve vlastnické 

struktuře hlavních skupin, které tomuto 

odvětví dominují. Koncentraci vlastnictví 

doprovázel nárůst nejistých pracovních 

podmínek novinářů, zvýšení propouštění 

novinářů a zhoršení kvality a přesnosti 

informací a snížení plurality médií. 

Přechod od tištěných k digitálním médiím 

s sebou přinesl v tomto odvětví nové 

problémy. Studie provedené v některých 

členských státech, které přijaly řešení 

navrhovaná Evropskou komisí, vykazují 

sporné výsledky, jež jsou do určité míry 

znepokojující a v rozporu se sledovanými 

cíli. Z toho důvodu jsou nutné podrobnější 

úvahy o řešeních, která mají být přijata, 

a proto se navrhuje, aby tyto otázky nebyly 

řešeny v oblasti působnosti této směrnice . 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Pozměňovací návrh  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

 

Text navržený 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 obsahu 

online, 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 

Všeobecnou deklaraci lidských práv a 

základní zákony členských států a neměla 

by poskytovatelům služeb obsahu online 

ukládat obecnou povinnost dohlížet na 

jimi přenášené nebo ukládané informace. 

Tato vhodná a přiměřená opatření by 

měla být výsledkem dohody, k níž se 

dospělo na základě širokého procesu 

konstruktivního a transparentního 

dialogu a spolupráce mezi poskytovateli 

služeb online obsahu v členských státech, 

organizacemi pro ochranu práv uživatelů 

a organizacemi zastupujícími autory, 

tvůrce a další nositele autorských práv. 

Or. pt 

 

 


