
 

AM\1162321CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

5.9.2018 A8-0245/166 

Pozměňovací návrh  166 

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 37 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37a) Některé služby informační 

společnosti mají v rámci jejich obvyklého 

používání umožnit přístup veřejnosti 

k obsahu chráněnému autorským právem 

nebo jiným předmětům ochrany, který 

nahráli jejich uživatelé. Definice 

poskytovatele služeb pro sdílení obsahu 

online podle této směrnice by se měla 

vztahovat na poskytovatele služeb 

informační společnosti, jejichž hlavním 

účelem je uchovávání a umožnění 

přístupu veřejnosti nebo šíření obsahu 

chráněného autorskými právy, 

nahraného/zpřístupněného jeho uživateli 

a optimalizace obsahu nad rámec 

pouhého hostingu, což mimo jiné 

zahrnuje propagaci, cílené zobrazování, 

označování, spravování, sekvenování 

nahraných děl nebo jiných předmětů 

ochrany, bez ohledu na použitý způsob, 

a tudíž jednají aktivním způsobem. 

Definice poskytovatelů služeb sdílení 

obsahu online podle této směrnice by se 

neměla vztahovat na poskytovatele služeb, 

kteří jednají v nekomerčním zájmu, jako 

je encyklopedie on-line, 

a na poskytovatele on-line služeb, pokud 

je obsah nahrán s povolením všech 

dotčených nositelů práv, jako jsou 

např. vzdělávací nebo vědecká úložiště. 

Poskytovatelé cloudových služeb pro 
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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 
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5.9.2018 A8-0245/167 

Pozměňovací návrh  167 

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 38 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Pokud poskytovatelé služeb 

informační společnosti ukládají díla 

chráněná autorským právem nebo jiné 

předměty ochrany nahrávané jejich 

uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž 

překračují rámec pouhého poskytnutí 

fyzického zařízení a provádějí úkon 

sdělení veřejnosti, jsou povinni uzavřít s 

nositeli práv licenční dohody, pokud 

nejsou způsobilí pro výjimku z 

odpovědnosti stanovenou v článku 14 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/31/ES34. 

(38) Poskytovatelé služeb pro sdílení 

obsahu online provádějí úkon sdělení 

veřejnosti a jsou proto odpovědní za jejich 

obsah. V důsledku jejich aktivní úlohy by 

měli uzavřít spravedlivé a přiměřené 

licenční dohody s nositeli práv, kteří o to 

požádají. Proto by neměli být způsobilí pro 

výjimku z odpovědnosti stanovenou v 

článku 14 směrnice 2000/31/ES34, pokud 

jde o příslušné úkony v oblasti autorského 

práva. 

Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda 

poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu 

včetně toho, že optimalizuje prezentace 

nahraných děl nebo předmětů ochrany 

nebo je propaguje, a to bez ohledu na 

povahu prostředků, které k tomu použije. 

Odpovědnost poskytovatelů sdílení obsahu 

online by se neměla vztahovat 

na hypertextový odkaz na tiskové 

publikace, jak je stanoveno v této 

směrnici. 

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 

Nositel práv by neměl mít povinnost 

uzavírat licenční smlouvy. 
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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. 

 Pokud jsou uzavírány licenční dohody, 

měly by rovněž pokrývat, ve stejném 

rozsahu a oblasti působnosti, odpovědnost 

uživatelů v případě, že jednají 

v nekomerčním zájmu. 

 Pro zajištění fungování jakékoli licenční 

dohody by poskytovatelé služeb pro sdílení 

obsahu online měli přijmout vhodná a 

přiměřená opatření k zajištění ochrany 

těchto děl nebo jiných předmětů ochrany 

nahraných jejich uživateli. Tato opatření 

by mohla mít různé podoby a zahrnovat 

a/nebo kombinovat přezkoumání 

prováděné člověkem a účinné technologie. 

 Pokud s nositeli práv smlouvy neuzavřou, 

je rovněž opodstatněné očekávat 

od poskytovatelů služeb pro sdílení 

obsahu online, že bezodkladně odstraní 

díla a jiné předměty ochrany, při nichž je 

porušováno autorské právo nebo s ním 

související práva, nebo přijmou vhodná 

a přiměřená opatření, která by vedla 

k tomu, aby se prostřednictvím uvedených 

služeb tato díla ani jiné předměty ochrany, 

které nositelé práv identifikovali, 

nezpřístupňovaly. Tato opatření by však 

neměla mít za následek znepřístupnění děl 

a jiných předmětů ochrany, které nahráli 

uživatelé a jimiž neporušují žádná práva. 

Opatření přijatá při uplatňování této 

směrnice by neměla být uplatňována nad 

rámec parametrů/kritérií definovaných ve 

spolupráci s nositeli práv. Nositelé práv by 

měli být odpovědní za jakékoli zneužití a 

neoprávněné využívání opatření přijatých 

při uplatňování této směrnice.  

__________________ __________________ 

34 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

34 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 
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elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16). 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/168 

Pozměňovací návrh  168 

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 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) Spolupráce mezi poskytovateli 

služeb sdílení obsahu online a nositeli 

práv je pro fungování opatření zásadní. 

Nositelé práv by zejména měli poskytovat 

příslušné informace poskytovatelům 

služeb sdílení obsahu online, aby mohli 

při uplatňování opatření určit jejich 

obsah. Poskytovatelé služeb by měly být 

vůči nositelům práv transparentní s 

ohledem na použitá opatření, aby bylo 

možné posoudit jejich vhodnost. Aby se 

zabránilo nadměrnému zatížení 

začínajících podniků a malých a středních 

podniků, měla by být opatření úměrná 

jejich prostředkům a velikosti. Při 

posuzování přiměřenosti a účinnosti 

prováděných opatření je třeba náležitě 

zvážit technologické překážky a omezení,  

jejich náklady, jakož i množství nebo druh 

díla/obsahu  nebo jiného předmětu 

ochrany nahraného uživateli služeb, 

množství díla/obsahu nebo rozsahu 

služeb. V souladu s článkem 15 směrnice 

2000/31/ES by provádění opatření ze 

strany poskytovatelů služeb nemělo v 

případech, kde je to možné, zahrnovat 

obecnou povinnost monitorování a mělo 

by být omezeno na zajištění toho, aby se 

prostřednictvím jejich služeb 

nezpřístupňovala konkrétní a řádně 
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oznámená díla chráněná autorským 

právem nebo jiné předměty ochrany, 

jejichž použití není povolené. Při 

provádění těchto opatření by 

poskytovatelé služeb měli rovněž usilovat 

o rovnováhu mezi právy uživatelů a právy 

nositelů práv podle Listiny základních 

práv Evropské unie. Opatřeními by 

nemělo být dotčeno legitimní využívání 

výjimek a omezení. Tato opatření by 

neměla vyžadovat od jednotlivých 

uživatelů nahrávajících obsah ověření 

totožnosti nad rámec přísných požadavků 

na řádné fungování mechanismu pro 

urovnání stížností a prostředky nápravy a 

neměla by zahrnovat zpracovávání údajů 

vztahujících se k jednotlivým uživatelům, 

a to v souladu s nařízením (EU) č. 

2016/6791a a směrnicí 2002/58/ES1b. 

 Vzhledem k tomu, že opatření zaváděná 

poskytovateli služeb pro sdílení obsahu 

online v rámci uplatňování této směrnice 

by mohla mít negativní nebo nepřiměřený 

dopad na legitimní obsah, který je 

nahráván nebo zobrazován uživateli, 

zejména jedná-li se o obsah, na který se 

vztahuje některá z výjimek nebo omezení, 

je třeba požadovat, aby poskytovatelé 

služeb pro sdílení obsahu online nabízeli 

mechanismus pro urovnání stížností, který 

bude sloužit uživatelům, jejichž obsah byl 

těmito opatřeními dotčen. Tento 

mechanismus by měl uživatelům umožnit 

zjistit, z jakého důvodu byla na dotčený 

obsah uplatněna opatření, a poskytnout 

základní informace o příslušných 

výjimkách a omezeních. Měly by být 

stanoveny minimální standardy pro 

vyřizování stížností s cílem zajistit, aby byl 

k dispozici dostatek informací k posouzení 

a řešení stížností. Důvěryhodné třetí 

strany pověřené členskými státy by měly 

odpovědět na veškeré obdržené stížnosti 

v přiměřené lhůtě. Platformy nebo 

důvěryhodné třetí strany odpovědné za 

mechanismus nápravy by měly přijmout 

nápravná opatření bez zbytečného 
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odkladu, pokud se ukáže, že opatření jsou 

neodůvodněná. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/169 

Pozměňovací návrh  169 

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 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 Článek 13 

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 online obsahu 

 -1. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a 2 

směrnice 2001/29/ES, provádějí 

poskytovatelé služeb pro sdílení online 

obsahu úkon sdělení veřejnosti a uzavírají 

s nositeli práv spravedlivé a vhodné 

licenční dohody, kteří o to požádají. 

Licenční dohody uzavřené poskytovateli 

služeb pro sdílení online obsahu s nositeli 

práv se vztahují na odpovědnost za díla 

nahrávaná uživateli jejich služeb za 

předpokladu, že tito uživatelé nejednají 

pro komerční účely ani nejsou nositeli 

práv či jejich zástupci. 

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 

1. Poskytovatelé služeb sdílení online 

obsahu uvedení v odstavci 1 přijmou ve 

spolupráci s nositeli práv vhodná a 

přiměřená opatření, která zajistí fungování 

licenčních dohod uzavřených s nositeli 

práv ohledně užití jejich děl nebo jiných 

předmětů ochrany v rámci těchto služeb. 
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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. 

 Pokud licenční dohody s nositeli práv 

neexistují, poskytovatelé služeb pro sdílení 

online obsahu zajistí nedostupnost děl či 

jiných předmětů ochrany, které nositelé 

práv identifikovali, nebo je bezodkladně 

odstraní ze svých služeb, a přijmou 

vhodná a přiměřená opatření, aby 

zabránili dostupnosti těchto děl nebo 

jiných předmětů ochrany v budoucnosti.                

Jakákoli opatření, jež poskytovatelé služeb 

za tímto účelem přijímají, nebrání 

dostupnosti děl nebo jiných předmětů 

ochrany, které neporušují autorské právo 

nebo které nebyly identifikovány, včetně 

obsahu, na který se vztahuje výjimka z 

autorského práva. 

 Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

služeb pro sdílení online obsahu 

uplatňovali taková opatření na základě 

příslušných informací poskytnutých 

nositeli práv. Nositelé práv poskytnou 

poskytovatelům služeb pro sdílení online 

obsahu tyto informace za účelem zajištění 

účinného fungování těchto opatření. 

 Poskytovatelé služeb pro sdílení online 

obsahu informují nositele práv 

transparentním způsobem o použitých 

opatřeních, jejich provádění, případně jim 

pravidelně podávají zprávy o užití děl 

a jiných předmětů ochrany. 

 Členské státy zajistí, aby provádění 

opatření uvedených v odstavci 1 bylo 

přiměřené, přičemž zohlední mimo jiné 

povahu a rozsah služeb, dostupnost 



 

AM\1162321CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

technologií a jejich účinnost s ohledem na 

technologický rozvoj a aby bylo dosaženo 

rovnováhy mezi základními právy 

uživatelů a nositelů práv, včetně práv 

zakotvených ve výjimkách a omezeních 

stanovených v právu Unie a právech 

stanovených v článku 11 Listiny 

základních práv, a v souladu s článkem 15 

směrnice 2000/31/ES v případě potřeby 

neuloží poskytovatelům služeb pro sdílení 

online obsahu obecnou povinnost dohledu 

nad jimi přenášenými nebo ukládanými 

informacemi. 

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. Aby se zabránilo zneužití nebo 

omezení při výkonu výjimek a omezení 

autorského práva, členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 

zavedli účinné a rychlé mechanismy pro 

vyřizování stížností a zjednání nápravy, 

které budou uživatelům k dispozici v 

případě sporů o uplatňování opatření 

uvedených v odstavci 1. Veškeré stížnosti 

podané v rámci těchto mechanismů musí 

být zpracovány bez zbytečného odkladu a 

musí být podrobeny lidské kontrole ze 

strany důvěryhodné třetí strany určené 

členskými státy. Odpovědnost nositele 

práv vzniká za jakékoli neoprávněné 

použití opatření uvedených v odstavci 1 a 

zamítnutí stížností musí být odůvodněno. 

 V souladu se směrnicí 95/46/ES, směrnicí 

2002/58/ES, nařízením 2016/679 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), 

článkem 8 Listiny základních práv a 

článkem 19 o Deklaraci OSN o chartě 

lidských práv navíc opatření uvedená v 

odstavci 1 vyžadují pouze identifikaci 

jednotlivých uživatelů a zpracování jejich 

osobních údajů v míře nezbytné pro řádné 

fungování mechanismu pro vyřizování 

stížností a zjednání nápravy uvedeného v 

tomto odstavci. Jakmile je stížnost v rámci 

mechanismu pro vyřizování stížností a 

zjednání nápravy s konečnou platností 

vyřešena, osobní údaje související s touto 

stížností se vymažou. 
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 Členské státy rovněž zajistí, aby měli 

uživatelé v souvislosti s uplatňováním 

opatření uvedených v odstavci 1 přístup k 

soudu nebo jinému příslušnému 

justičnímu orgánu za účelem uplatnění 

výjimky z autorského práva nebo jeho 

omezení. 

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. Členské státy v případě potřeby 

umožní spolupráci poskytovatelů služeb 

pro sdílení online obsahu s uživateli a 

nositeli práv prostřednictvím dialogů se 

zúčastněnými stranami, aby se dohodli na 

kritériích, která stanoví, zda jsou opatření 

týkající se děl a jiných předmětů ochrany, 

na něž se nevztahuje licence, uvedená v 

odstavci 1 vhodná a účinná, s 

přihlédnutím například k povaze a 

rozsahu služeb, počtu děl nebo množství 

jiných předmětů ochrany, které jsou v 

rámci služby dostupné, a s přihlédnutím k 
dostupnosti technologií a jejich účinnosti s 

ohledem na technologický vývoj. 

Or. en 

 

 


