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6.9.2018 A8-0245/146 

Pozměňovací návrh  146 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

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 – bod 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. 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1162337CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.9.2018 A8-0245/147 

Pozměňovací návrh  147 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

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. 

(39) Členské státy by měly stanovit, aby 

v případě, že si nositelé práv nepřejí 

uzavřít licenční dohody, poskytovatelé 

služeb pro sdílení obsahu online a nositelé 

práv spolupracovali v dobré víře tak, aby 

se zajistilo, že nebudou v rámci svých 

služeb zpřístupňovat díla chráněná 

autorským právem nebo jiné předměty, 

pro něž nebylo vydáno povolení. 

Spolupráce mezi poskytovateli služeb pro 

sdílení obsahu online a nositeli práv by 

neměla vést k tomu, že nebudou dostupná 

díla a jiné chráněné předměty, které 

neporušují autorské právo, včetně těch, na 

něž se vztahuje výjimka z autorského 

práva nebo jeho omezení.  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Pozměňovací návrh  148 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

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 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (39a) Členské státy by měly zajistit, aby 

poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu 

online uvedení v odstavci 1 zavedli účinné 

a rychlé mechanismy pro vyřizování 

stížností a zjednání nápravy, které budou 

uživatelům k dispozici v případě, že 

spolupráce uvedená v odstavci 2a povede 

k neoprávněnému odstranění jejich 

obsahu. Jakákoli stížnost podaná v rámci 

takových mechanismů by měla být 

zpracována bez zbytečného odkladu. 

Nositelé práv by měli rozumně odůvodnit 

své rozhodnutí, aby se vyhnuli 

náhodnému zamítnutí stížností. V souladu 

se směrnicí 95/46/ES, směrnicí 200/58/ES 

a obecným nařízením o ochraně údajů by 

navíc tato spolupráce neměla vést k 

ověření totožnosti jednotlivých uživatelů 

ani ke zpracovávání jejich osobních 

údajů. Členské státy by rovněž měly 

zajistit, aby uživatelé měli přístup k 

nezávislému orgánu, na nějž by se mohli 

obrátit v souvislosti s řešením sporů, jakož 

i k soudu nebo jinému příslušnému 

justičnímu orgánu za účelem uplatnění 

výjimky z autorského práva nebo jeho 

omezení. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Pozměňovací návrh  149 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

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 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (39b) Co nejdříve po vstupu této 

směrnice v platnost by Komise a členské 

státy měly uspořádat dialog mezi 

zúčastněnými stranami s cílem 

harmonizovat a vymezit osvědčené 

postupy. Měly by vydat pokyny s cílem 

zajistit fungování licenčních dohod a 

pokyny pro spolupráci mezi poskytovateli 

služeb pro sdílení obsahu online a nositeli 

práv v souvislosti s použitím jejich děl 

nebo jiných předmětů ve smyslu této 

směrnice. Při definování osvědčených 

postupů by měla být věnována zvláštní 

pozornost základním právům a 

uplatňování výjimek a omezení. Zvláštní 

důraz je třeba rovněž klást na zaručení 

toho, aby zátěž pro malé a střední podniky 

byla nadále přiměřená a aby se zabránilo 

automatickému blokování obsahu.  

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.9.2018 A8-0245/150 

Pozměňovací návrh  150 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a) „poskytovatelem služeb pro sdílení 

obsahu online“ se rozumí poskytovatel 

služby informační společnosti, k jehož 

hlavním účelům patří uchovávat a 

zpřístupňovat veřejnosti významný objem 

děl chráněných autorským právem nebo 

jiných předmětů ochrany nahraných 

svými uživateli, které služba optimalizuje 

a propaguje k ziskovým účelům. 

Mikropodniky a malé podniky ve smyslu 

hlavy I přílohy k doporučení Komise 

2003/361/ES a nekomerční služby, 

například online encyklopedie, a 

poskytovatelé online služeb, při nichž je 

obsah nahráván se souhlasem všech 

dotčených nositelů práv, jako jsou 

vzdělávací nebo vědecká datová úložiště, 

nejsou považováni za poskytovatele služeb 

pro sdílení obsahu online ve smyslu této 

směrnice. Poskytovatelé cloudových 

služeb pro individuální využití, kteří 

neposkytují přímý přístup veřejnosti, 

platformy pro vývoj softwaru s otevřeným 

zdrojovým kódem a online trhy, jejichž 

hlavní činností je maloobchodní prodej 

fyzického zboží, by neměli být považováni 

za poskytovatele služeb pro sdílení obsahu 

online ve smyslu této směrnice; 

Or. en 



 

AM\1162337CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.9.2018 A8-0245/151 

Pozměňovací návrh  151 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy poskytnou 

vydavatelům tiskových publikací práva 

stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 

směrnice 2001/29/ES k digitálnímu užití 

jejich tiskových publikací. 

1. Členské státy poskytnou 

vydavatelům tiskových publikací práva 

stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 

směrnice 2001/29/ES, aby mohli získat 

spravedlivé a přiměřené odměny za 

digitální užití svých tiskových publikací 

poskytovateli služeb informační 

společnosti. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Pozměňovací návrh  152 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Práva uvedená v odstavci 1 

nebrání legitimnímu soukromému a 

nekomerčnímu využití tiskových publikací 

jednotlivými uživateli. 

Or. en 

 


