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6.9.2018 A8-0245/187 

Pozměňovací návrh  187 

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 

Čl. 2 – bod 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4) „tiskovou publikací“ se rozumí 

záznam sbírky literárních děl 

žurnalistické povahy, který může 

obsahovat i jiná díla nebo předměty 

ochrany, který představuje jednotlivou 

položku v rámci periodicky zveřejňované 

nebo pravidelně aktualizované publikace 

pod týmž názvem, jako jsou noviny nebo 

časopis s obecnou či speciální tématikou, 

jehož cílem je poskytovat informace z 

oblasti zpravodajství nebo jiných témat a 

který je zveřejněn v jakémkoli médiu z 

podnětu, na redakční odpovědnost a pod 

kontrolou poskytovatele služeb. 

vypouští se 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Pozměňovací návrh  188 

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 

Článek 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5a 

 Veřejné zapůjčování literárních děl 

 1. Členské státy stanoví výjimku z práv 

stanovených v článku 1 směrnice 

2006/115/ES, aby knihovnám umožnily 

zapůjčování literárních děl v jakémkoli 

formátu veřejnosti, a to i dálkově, pokud 

tato díla zákonně nabyly do svých sbírek 

nebo k nim mají zákonný přístup. Tím 

nejsou dotčena ustanovení článku 6 

směrnice 2006/115/ES. 

 2. Jakékoli smluvní ustanovení, které je 

v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 

1, je neplatné. 

 3. Členské státy po konzultaci s autory, 

vydavateli a veřejnými knihovnami zajistí, 

aby veřejné knihovny mohly za 

rozumných podmínek nabývat a 

v jakémkoli formátu zapůjčovat, a to 

i dálkově, všechna literární díla, která již 

zákonně zpřístupnily veřejnosti a zákonně 

zařadily do svých sbírek nebo k nimž mají 

zákonný přístup. 

 4. Členské státy informují Komisi 

o opatřeních přijatých podle odstavce 3. 

Komise napomáhá výměně osvědčených 

postupů mezi členskými státy a snadno 

a účinně je zpřístupňuje veřejnosti. 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Pozměňovací návrh  189 

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 

Článek 5 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5b 

 Použití výňatků z existujících děl a jiných 

předmětů v obsahu vytvořeném nebo 

zpřístupněném uživateli 

 1) Členské státy stanoví výjimku z 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, v čl. 4 odst. 1 písm. a) 

směrnice 2009/24/ES a v článku 11 této 

směrnice s cílem umožnit digitální užití 

citací nebo úryvků děl a jiných předmětů 

ochrany, které jsou součástí obsahu 

vytvořeného uživatelem pro účely kritiky, 

recenze, zábavy, názorného příkladu, 

karikatury, parodie nebo parafráze, pokud 

tyto citace nebo úryvky: 

 a) souvisí 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 
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článku, je nevymahatelné. 

 3) Poskytovatelé služeb pro sdílení online 

obsahu se nemohou dovolávat ve svůj 

prospěch výjimky stanovené v odstavci 1 

tohoto článku s cílem omezit svou 

odpovědnost nebo rozsah svých závazků 

vyplývajících z dohod uzavřených s 

nositeli práv v souladu s článkem 13 této 

směrnice.  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/190 

Pozměňovací návrh  190 

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 

Článek 9 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 9a 

 Veřejná dostupnost 

 1. Členské státy zajistí, aby v případě, že 

dílo nebo jiný předmět ochrany jsou 

veřejně dostupné, jejich věrné reprodukce, 

v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli 

médiu a zahrnující celé dílo nebo předmět 

ochrany nebo jejich část, které 

nepředstavují nové dílo nebo předmět 

ochrany, také nepodléhaly autorskému 

právu nebo souvisejícím právům. 

 2. Členské státy podpoří dostupnost 

příslušných rovnocenných licencí pro 

veřejné statky, aby mohli autoři, výkonní 

umělci a producenti věnovat svá díla, buď 

celá, nebo jejich část, veřejnosti. 

 3. Členské státy vedou databázi se 

seznamem děl nebo jiných předmětů 

ochrany, které jsou veřejně dostupné. 

Tato databáze se pravidelně aktualizuje a 

snadno a účinně zpřístupňuje veřejnosti. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Pozměňovací návrh  191 

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 

Čl. 11 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11 vypouští se 

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. 

 

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 

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. 

 

3. Ve vztahu k právům uvedeným v 

odstavci 1 se použijí obdobně články 5 až 

8 směrnice 2001/29/ES a směrnice 

2012/28/EU. 

 

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 
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zveřejnění. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Pozměňovací návrh  192 

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 

Čl. 12 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 12 vypouští se 

Nároky na spravedlivou odměnu  

Členské státy mohou stanovit, že pokud 

autor převede právo na vydavatele nebo 

mu udělí licenci na toto právo, 

představuje tento převod nebo licence 

dostatečný právní základ pro to, aby si 

vydavatel mohl nárokovat podíl na 

odměně za užití díla, na které se vztahuje 

výjimka z převedeného nebo 

licencovaného práva nebo jeho omezení. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Pozměňovací návrh  193 

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 

Čl. 13 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 vypouští se 

Užití chráněného obsahu poskytovateli 

služeb informační společnosti, kteří 

ukládají a zpřístupňují velké množství děl 

a jiných předmětů ochrany nahrávaných 

jejich uživateli 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Or. en 

 

 


