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5.9.2018 A8-0245/162 

Pozměňovací návrh  162 

Jean-Marie Cavada 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Článek 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5a 

Použití výňatků z existujících děl a jiných 

předmětů ochrany v obsahu vytvořeném 

nebo zpřístupněném uživateli 

 1)  Členské státy stanoví výjimku z 

práv uvedených v článcích 2 a 3 směrnice 

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

1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) 

směrnice 2009/24/ES a v článku 11 této 

směrnice, aby umožnily použití výňatků 

z existujících děl a jiných předmětů 

ochrany, které jsou součástí obsahu 

vytvořeného nebo zpřístupněného 

uživateli mimo výkon jejich pracovní 

činnosti pro účely kritiky, recenze, 

názorného příkladu, karikatury, parodie 

nebo parafráze, a to za předpokladu, že: 

 a)  souvisejí s díly nebo jinými 

předměty ochrany, které byly zákonným 

způsobem zpřístupněny veřejnosti, 

 b)  jsou doplněny uvedením zdroje, 

včetně jména autora, pokud se to neukáže 

jako nemožné, a 

 c)  jsou používány řádně a způsobem, 

který nepřesahuje konkrétní účel, k 

němuž jsou používány. 

 2)  Jakékoli smluvní ustanovení, které 

je v rozporu s výjimkou uvedenou v tomto 



 

AM\1162319CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

článku, je nevymahatelné. 

 3)  Poskytovatelé služeb pro sdílení 

online obsahu se nemohou s cílem omezit 

svou odpovědnost nebo rozsah svých 

závazků vyplývajících z dohod uzavřených 

s nositeli práv v souladu s článkem 13 této 

směrnice odvolávat ve svůj prospěch 

na výjimku stanovenou v odstavci 1 

tohoto článku. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Pozměňovací návrh  163 

Jean-Marie Cavada 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Článek 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11 Článek 11 

Ochrana tiskových publikací v souvislosti s 

digitálním užitím 

Ochrana tiskových publikací v souvislosti s 

digitálním užitím 

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. 

 Tato práva se nevztahují na použití 

nepodstatných částí tiskové publikace, 

včetně jednotlivých slov nebo velmi 

krátkých úryvků. 

 Ochrana se rovněž nevztahuje na faktické 

informace. 

 1a.  Práva uvedená v odstavci 1 

nebrání legitimnímu soukromému a 

nekomerčnímu využití tiskových publikací 

jednotlivými uživateli.  

2. Právy uvedenými v odstavci 1 

nejsou dotčena a nijak ovlivněna žádná 

práva, která právní předpisy Unie poskytují 

autorům a jiným nositelům práv v 

souvislosti s díly a jinými předměty 

ochrany, které jsou součástí tiskové 

publikace. Těchto práv se nelze vůči těmto 

2.  Právy uvedenými v odstavci 1 

nejsou dotčena a nijak ovlivněna žádná 

práva, která právní předpisy Unie poskytují 

autorům a jiným nositelům práv v 

souvislosti s díly a jinými předměty 

ochrany, které jsou součástí tiskové 

publikace. Těchto práv se nelze vůči těmto 
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autorům a jiným nositelům práv dovolávat, 

a zejména je nesmí zbavit práva využívat 

svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle 

na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí. 

autorům a jiným nositelům práv dovolávat, 

a zejména je nesmí zbavit práva využívat 

svá díla a jiné předměty ochrany nezávisle 

na tiskové publikaci, jejíž jsou součástí.  

 2a.  Práva uvedená v odstavci 1 se 

nevztahují na obyčejné hypertextové 

odkazy doprovázené jednotlivými slovy 

nebo velmi krátkými úryvky textů. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/164 

Pozměňovací návrh  164 

Jean-Marie Cavada 

za skupinu ALDE 

 

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 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) V některých členských státech 

vyžaduje kopírování a používání 

architektonických děl nebo soch trvale 

umístěných na veřejných místech 

předchozího povolení autorů, nositelů 

práv nebo organizací kolektivní správy. 

Jiné členské státy zavedly výjimku z práv 

stanovených v článcích 2 a 3 směrnice 

2001/29/ES pro kopírování nebo jiné 

používání takových děl, ať už pro 

komerční nebo nekomerční účely. 

Vzhledem k roztříštěné právní situaci v 

Unii, pokud jde o takzvanou „svobodu 

panoramatu“, by další harmonizace byla 

přínosná pro podněcování inovací a 

sdílení kulturních statků v celé Evropě. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Pozměňovací návrh  165 

Jean-Marie Cavada 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na jednotném digitálním trhu 

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

Návrh směrnice 

Článek 5 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5b 

 1.  Členské státy stanoví výjimku 

z práv nebo omezení práv stanovených 

v článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, 

v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 

96/9/ES, která povoluje kopírování a 

používání děl, jako jsou architektonická 

díla nebo sochy, trvale umístěných na 

veřejných místech, s výjimkou případů, 

kdy se jedná o užití pro komerční účely. 

 2.  Jakékoli smluvní ustanovení, které 

je v rozporu s výjimkou uvedenou v tomto 

článku, je nevymahatelné. 

Or. en 

 

 


