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6.9.2018 A8-0245/153 

Pozměňovací návrh  153 

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. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Práva uvedená v odstavci 1 se 

nevztahují na obyčejné hypertextové 

odkazy doplněné jednotlivými slovy. 

Or. en 



 

AM\1162311CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.9.2018 A8-0245/154 

Pozměňovací návrh  154 

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. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 

20 let po zveřejnění tiskové publikace. 

Tato lhůta se počítá od prvního dne měsíce 

ledna roku následujícího po dni zveřejnění. 

4. Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 

5 let po zveřejnění tiskové publikace. Tato 

lhůta se počítá od prvního dne měsíce 

ledna roku následujícího po dni zveřejnění. 

Právo uvedené v odstavci 1 se nepoužije se 

zpětnou účinností. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/155 

Pozměňovací návrh  155 

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. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Členské státy zajistí, aby autoři 

získali odpovídající podíl na dodatečných 

příjmech, které plynou vydavatelům 

tiskových publikací od poskytovatelů 

služeb informační společnosti za použití 

tiskové publikace. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/156 

Pozměňovací návrh  156 

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. 13 – nadpis 

 

 

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 pro sdílení obsahu online, kteří 

ukládají a zpřístupňují velké množství děl a 

jiných předmětů ochrany nahrávaných 

jejich uživateli 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/157 

Pozměňovací návrh  157 

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. 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. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a 2 

směrnice 2001/29/ES, provádějí 

poskytovatelé služeb pro sdílení online 

obsahu akt sdělení veřejnosti. Z tohoto 

důvodu musí uzavřít spravedlivé a 

přiměřené licenční dohody s držiteli práv. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/158 

Pozměňovací návrh  158 

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. 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. Licenční dohody, které 

poskytovatelé služeb pro sdílení online 

obsahu uzavřeli s nositeli práv za účelem 

sdělení tohoto obsahu veřejnosti podle 

odstavce 1, se vztahují na odpovědnost za 

díla, která uživatelé těchto služeb pro 

sdílení online obsahu nahrávají v souladu 

s podmínkami uvedenými v licenční 

dohodě, za předpokladu, že je tito 

uživatelé nevyužívají pro komerční účely. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/159 

Pozměňovací návrh  159 

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. 13 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V případě, že si nositelé práv 

nepřejí uzavřít licenční dohody, členské 

státy zajistí, aby poskytovatelé služeb pro 

sdílení obsahu online spolupracovali 

s nositeli práv v dobré víře, tak aby v 

rámci svých služeb nezpřístupňovali díla 

chráněná autorským právem nebo jiné 

předměty ochrany, pro něž nebylo vydáno 

povolení. Spolupráce mezi poskytovateli 

služeb pro sdílení obsahu online a nositeli 

práv by neměla vést k tomu, aby nebyla 

dostupná díla a jiné předměty ochrany, 

které neporušují autorské právo, včetně 

děl a předmětů, na něž se vztahuje 

výjimka z autorského práva nebo jeho 

omezení. 

Or. en 



 

AM\1162311CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.9.2018 A8-0245/160 

Pozměňovací návrh  160 

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. 13 – odst. 2 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Členské státy zajistí, 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, pokud by 

spolupráce podle odstavce 2a vedla 

k neoprávněnému odstranění jejich 

obsahu. Veškeré stížnosti podané v rámci 

takových mechanismů se zpracují bez 

zbytečných odkladů a podrobí se lidské 

kontrole. Nositelé práv své rozhodnutí 

adekvátně zdůvodní, aby se vyhnuli 

nahodilému zamítnutí stížností. V souladu 

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

a obecným nařízením o ochraně údajů 

navíc nesmí tato spolupráce vést k určení 

totožnosti jednotlivých uživatelů ani ke 

zpracovávání jejich osobních údajů. 

Členské státy rovněž zajistí, aby uživatelé 

měli přístup k nezávislému orgánu pro 

řešení 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 A8-0245/161 

Pozměňovací návrh  161 

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. 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. Ode dne [datum vstupu této 

směrnice v platnost] Komise a členské 

státy budou pořádat dialogy mezi 
zúčastněnými stranami, aby 

harmonizovaly a vymezily osvědčené 

postupy, a vydají obecné pokyny 

zajišťující fungování licenčních dohod a 

pokyny pro spolupráci mezi poskytovateli 

služeb pro sdílení obsahu online a nositeli 

práv při používání jejich děl nebo jiných 

předmětů ochrany ve smyslu této 

směrnice. Při definování osvědčených 

postupů je třeba zvláštní pozornost 

věnovat základním právům a uplatňování 

výjimek a omezení a taktéž zárukám, aby 

zátěž pro malé a střední podniky byla 

nadále přiměřená a aby se zabránilo 

automatickému blokování obsahu. 

Or. en 

 

 


