
 

AM\1162312CS.docx  PE624.050v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.9.2018 A8-0245/170 

Pozměňovací návrh  170 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

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 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Rychlý vývoj technologií i nadále 

mění způsob, jakým jsou vytvářena, 

produkována, distribuována a využívána 

díla a jiné předměty ochrany. Průběžně se 

objevují nové obchodní modely a noví 

aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem 

Unie v oblasti autorského práva jsou 

i nadále platné. Stále však přetrvává právní 

nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud 

jde o některá užití děl a jiných předmětů 

ochrany v digitálním prostředí, včetně užití 

přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení 

Komise nazvaném „Směřování 

k modernějšímu a evropštějšímu rámci 

v oblasti autorského práva“26, je třeba 

stávající rámec Unie v oblasti autorského 

práva v některých oblastech upravit 

a doplnit. Tato směrnice stanoví pravidla 

umožňující přizpůsobit některé výjimky 

a omezení digitálnímu a přeshraničnímu 

prostředí, a rovněž opatření, která mají 

usnadnit některé postupy udělování licencí 

týkající se šíření komerčně nedostupných 

děl a online dostupnosti audiovizuálních 

děl na platformách videa na vyžádání 

s cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby 

bylo možné dosáhnout řádně fungujícího 

tržního prostředí pro autorské právo, měla 

by existovat rovněž pravidla upravující 

práva k publikacím, používání děl a jiných 

předmětů ochrany poskytovateli online 

(3) Rychlý vývoj technologií i nadále 

mění způsob, jakým jsou vytvářena, 

produkována, distribuována a využívána 

díla a jiné předměty ochrany. Průběžně se 

objevují nové obchodní modely a noví 

aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem 

Unie v oblasti autorského práva jsou 

i nadále platné. Stále však přetrvává právní 

nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud 

jde o některá užití děl a jiných předmětů 

ochrany v digitálním prostředí, včetně užití 

přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení 

Komise nazvaném „Směřování 

k modernějšímu a evropštějšímu rámci 

v oblasti autorského práva“26, je třeba 

stávající rámec Unie v oblasti autorského 

práva v některých oblastech upravit 

a doplnit. Tato směrnice stanoví pravidla 

umožňující přizpůsobit některé výjimky 

a omezení digitálnímu a přeshraničnímu 

prostředí, a rovněž opatření, která mají 

usnadnit některé postupy udělování licencí 

týkající se šíření komerčně nedostupných 

děl a online dostupnosti audiovizuálních 

děl na platformách videa na vyžádání 

s cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby 

bylo možné dosáhnout řádně fungujícího 

tržního prostředí pro autorské právo, měla 

by existovat rovněž pravidla upravující 

transparentnost smluv autorů a výkonných 
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služeb, kteří ukládají obsah nahrávaný 

uživateli a umožňují k němu přístup, 

a transparentnost smluv autorů a 

výkonných umělců. 

_________________ 

26 COM(2015) 626 final. 

umělců. 

_________________ 

26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Pozměňovací návrh  171 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

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 21 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21 a) Aby mohli občané a spotřebitelé 

plně využívat možností, které nabízejí 

nové technologie, mělo by být v rámci 

vnitřního trhu umožněno půjčování 

literárních děl, včetně elektronických 

výpůjček. Pojem půjčování ve významu 

čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 6 

odst. 1 směrnice 2006/115/ES pokrývá 

nejen půjčování tištěných knih, ale také 

jejich digitálních kopií. Pokud členské 

státy uplatňují odchylku stanovenou v 

článku 6 směrnice 2006/115/ES, měly by 

být knihovny schopné koupit jakoukoli 

tištěnou knihu na trhu. Po zakoupení 

mohou knihy půjčovat bez omezení 

spojených se smluvními podmínkami nebo 

dalšími ochrannými opatřeními, která 

brání uplatňování výjimek a omezení 

autorského práva. Tato ustanovení by se 

měla vztahovat rovněž na e-knihy. S cílem 

dosáhnout právní jistoty a harmonizace 

na vnitřním trhu by měly členské státy 

zajistit, aby výjimka z výlučného práva na 

veřejné půjčování stanovená v článku 6 

směrnice 2006/115/ES byla povinná. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Pozměňovací návrh  172 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

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 28 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28a) Za účelem opodstatnění 

všeobecného veřejného cíle, kterým je 

širší přístup k tvůrčímu obsahu, 

informacím a znalostem a podpora jejich 

šíření, a s cílem zajistit právní jistotu na 

vnitřním trhu je třeba zavést definici 

veřejného statku. Je třeba rovněž 

zdůraznit, že rozhodujícím cílem většiny 

autorů, výkonných umělců a tvůrců je 

v první řadě lidský a společenský rozvoj 

a blahobyt, nikoli potenciální ekonomický 

zisk. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Pozměňovací návrh  173 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

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 28 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28b) Je nanejvýš důležité, aby bylo 

jasně stanoveno, že jakmile se určité dílo 

nebo jiný předmět stane veřejným 

statkem, mělo by také každé věrné 

zpodobení takového díla či předmětu 

ochrany, ať už analogické, či digitální, 

které nepředstavuje nové dílo či předmět 

nebo tvůrčí zpracování, zůstat veřejným 

statkem. Mezi veřejné statky by měla patřit 

díla či jiné předměty, na které se již 

nevztahují autorská práva nebo se na ně 

nikdy nevztahovala nebo se těchto práv 

jejich nositelé dobrovolně vzdali. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Pozměňovací návrh  174 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

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 28 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28c) Skončí-li doba platnosti 

autorských práv vztahujících se na určité 

dílo nebo jiný předmět, může být krajně 

obtížné rozhodnout, že se takové dílo nebo 

předmět ochrany staly veřejným statkem. 

Díla nebo jiné předměty, které jsou 

veřejným statkem, by nebyla nikdy 

identifikována, což by zabraňovalo 

přístupu k obsahu, informacím 

a znalostem. Autorům, výkonným 

umělcům a producentům, kteří nemají 

v úmyslu chránit své dílo nebo jiný 

předmět autorským právem, by členské 

státy měly umožnit, aby dílo, buď celé, 

nebo jeho část, věnovaly jako veřejný 

statek. Je třeba vzít na vědomí, že 

rozhodujícím cílem většiny autorů, 

výkonných umělců a tvůrců je v první 

řadě lidský a společenský rozvoj 

a blahobyt, nikoli potenciální ekonomický 

zisk. S ohledem na to by členské státy 

měly podněcovat k používání příslušných 

rovnocenných licencí pro veřejné statky 

(např. licence Creative Commons). 

Autoři, výkonní umělci a producenti by 

díky tomu mohli případným uživatelům, 

kteří budou s jejich dílem dále pracovat, 

jasně sdělit, že dílo je veřejným statkem, 

což by napomohlo šíření obsahu, 

informací a znalostí. 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Pozměňovací návrh  175 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

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 31 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Zásadním předpokladem pro 

zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu 

občanů k informacím je svobodný 

a pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem 

přispívá k veřejné diskusi a řádnému 

fungování demokratické společnosti. Při 

přechodu od tištěných k digitálním 

médiím čelí vydavatelé tiskových publikací 

problémům v souvislosti s udělováním 

licencí na online užití jejich publikací 

a s návratností investic. Pokud nejsou 

vydavatelé tiskových publikací uznáni 

jako nositelé práv, je udělování licencí 

a jejich prosazování v digitálním prostředí 

často složité a neefektivní. 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Pozměňovací návrh  176 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

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 32 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Je třeba uznávat a dále podporovat 

organizační a finanční příspěvek 

vydavatelů k výrobě tiskových publikací, 

aby byla zajištěna udržitelnost 

vydavatelského odvětví. Je proto nezbytné 

zajistit na úrovni Unie harmonizovanou 

právní ochranu tiskových publikací 

v souvislosti s jejich digitálním užitím. 

Tato ochrana by měla být účinně 

zaručena tím, že se do právních předpisů 

Unie zavedou na rozmnožování tiskových 

publikací a jejich zpřístupňování 

veřejnosti v souvislosti s digitálním užitím 

práva související s autorským právem. 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Pozměňovací návrh  177 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

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 33 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Pro účely této směrnice je třeba 

definovat pojem tiskové publikace tak, aby 

zahrnoval pouze novinářské publikace 

zveřejněné poskytovatelem služeb, které 

jsou periodicky nebo pravidelně 

aktualizovány v jakýchkoli médiích, za 

účelem informování nebo zábavy. Tyto 

publikace by zahrnovaly například deníky, 

týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou 

nebo speciální tématikou a zpravodajské 

internetové stránky. Na periodické 

publikace vydávané pro vědecké či 

akademické účely, jako jsou například 

odborné časopisy, by se ochrana tiskových 

publikací podle této směrnice vztahovat 

neměla. Tato ochrana se nevztahuje na 

úkony vkládání hypertextových odkazů, 

které nepředstavují sdělování veřejnosti. 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Pozměňovací návrh  178 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

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 34 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Práva udělená vydavatelům 

tiskových publikací podle této směrnice by 

měla mít stejný rozsah jako práva na 

rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti 

stanovená ve směrnici 2001/29/ES, pokud 

jde o digitální užití. Měla by rovněž 

podléhat stejným ustanovením 

o výjimkách a omezeních, která se 

vztahují na práva vymezená ve směrnici 

2001/29/ES, včetně výjimky týkající se 

citátů pro takové účely, jako je kritika 

nebo recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 

písm. d) uvedené směrnice. 

vypouští se 

Or. en 

 

 


