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5.9.2018 A8-0245/112 

Pozměňovací návrh  112 

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 39 

 

Text navrhovaný 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. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Pozměňovací návrh  113 

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 45 a (nový) 

 

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh 

  (45a) Tato směrnice zaručuje zásadu 

nezhoršení (míry ochrany), což znamená, 

že pokud v kterémkoli členském státě již 

existují ustanovení právního rámce 

příznivější pro autory, tvůrce, výkonné 

umělce a uživatele, nebo budou-li přijata 

po vstupu této směrnice v platnost, musí 

mít daná ustanovení přednost. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Pozměňovací návrh  114 

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 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy stanoví výjimku z 

práv stanovených v článku 2 směrnice 

2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 

směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této 

směrnice s ohledem na rozmnožování a 

extrakce prováděné výzkumnými 

organizacemi za účelem vytěžování textů a 

dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k 

nimž mají zákonný přístup, pro účely 

vědeckého výzkumu. 

1. Členské státy stanoví výjimku z 

práv stanovených v článku 2 směrnice 

2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 

směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této 

směrnice s ohledem na rozmnožování a 

extrakce prováděné výzkumnými 

organizacemi, vzdělávacími zařízeními 

nebo institucemi kulturního dědictví za 

účelem vytěžování textů a dat z děl nebo 

jiných předmětů ochrany, k nimž mají 

zákonný přístup, pro účely vědeckého 

výzkumu nebo ochrany kulturního 

dědictví. Členské státy pomáhají 

podporovat výzkum a inovace jako takové, 

přičemž vytěžování textů a dat by mělo být 

povoleno i pro jiné účely než pro čistě 

vědecké. Členské státy zváží rozšíření 

skupiny organizací, na něž se tato výjimka 

vztahuje, pokud je jejich činnost 

ve veřejném zájmu. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Pozměňovací návrh  115 

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 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh 

3. Nositelé práv mohou uplatňovat 

opatření k zajištění bezpečnosti a integrity 

sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné 

předměty ochrany uloženy. Tato opatření 

nepřekročí rámec toho, co je k dosažení 

tohoto cíle nezbytné. 

3. Bezpečnosti a integrita sítí a 

databází, v nichž jsou díla nebo jiné 

předměty ochrany uloženy, musí být 

zaručena. Tato opatření nepřekročí rámec 

toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. 

Tuto výjimku nesmějí zneplatnit 

technologické ochranné prostředky. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Pozměňovací návrh  116 

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 

Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

 

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh 

  4a. Členské státy zajistí, že reprodukce 

a extrakce prováděné pro účely vytěžování 

textů a dat budou uchovávány bezpečným 

způsobem, jenž zaručí, že dané kopie 

budou využity toliko za účelem vědeckého 

výzkumu a přenosu a 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 A8-0245/117 

Pozměňovací návrh  117 

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 

Čl. 4 - odst. 4 a (nový) 

 

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh 

  4a. Ustanovení tohoto článku se 

použijí na využívání chráněného 

materiálu v institucích kulturního dědictví 

nebo v zabezpečené elektronické síti, k níž 

mají přístup toliko uživatelé, kteří k těmto 

institucím patří. Ustanovení tohoto článku 

se rovněž použijí na společnosti 

poskytující vzdělávání nebo poskytující 

odbornou přípravu svým zaměstnancům; 

na situace, kde existuje zabezpečená 

elektronická síť přístupná pouze žákům, 

studentům, rodičům, opatrovatelům 

a vyučujícím; na konference, semináře a 

další vzdělávací akce pořádané mimo 

vzdělávací zařízení; na otevřené 

vzdělávací zdroje, otevřená vzdělávací 

společenství a otevřené a distanční kurzy; 

Or. pt 

 

 


