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6.9.2018 A8-0245/194 

Pozměňovací návrh  194 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 

 (21a) Je nezbytné uznat zájem veřejnosti 

podílet se na veřejné sféře bez 

nepřiměřených omezení na základě 

výhradních práv, a to pomocí výjimky pro 

používání vyobrazení budov a trvalých 

staveb. Profesionální fotografové, autoři 

a jiní nositelé práv, spotřebitelé, 

institucionální uživatelé a poskytovatelé 

služeb používají vyobrazení děl převážně 

na základě vnitrostátních výjimek pro 

„svobodu panoramatu“, přičemž by se 

měli opírat o právní jistotu pro 

přeshraniční využití. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/195 

Pozměňovací návrh  195 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 

(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. Je 

proto třeba zaručit dlouhodobou 

udržitelnost odvětví vydávání tiskových 

publikací. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/196 

Pozměňovací návrh  196 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (31a) Při přechodu od tištěných 

k digitálním médiím čelí vydavatelé 

tiskových publikací čím dál více 

problémům v souvislosti s udělováním 

licencí na online užití svých publikací 

a s návratností investic. Tiskové publikace 

převážně obsahují literární díla, avšak 

čím dál více zahrnují jiné druhy děl 

a předmětů, zejména fotografie a videa.  

Vzhledem k velkému počtu autorů 

a dalších nositelů práv zapojených do 

vytváření tiskových publikací je licenční 

převod práv k těmto publikacím a jejich 

prosazování v digitálním prostředí často 

složité a neúčinné. Vydavatelé se mohou 

potýkat s obtížemi zvláště při dokazování, 

že práva k takovým dílům a jiným 

předmětům byla na ně převedena či byla 

poskytnuta na základě licence pro účely 

sjednání licencí či prosazování práv ve 

vztahu k jejich tiskovým publikacím. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/197 

Pozměňovací návrh  197 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (31b) Vydavatelé tiskových publikací 

musí od autorů a jiných nositelů práv 

získat všechna příslušná hospodářská 

práva k tomu, aby jejich díla či jiné 

předměty mohli začlenit do tiskové 

publikace. Tato zásada by měla být 

i nadále uplatňována. Udělování licencí 

a prosazování práv získaných od třetích 

stran by nicméně mělo být usnadněno, 

aniž by zároveň byla dotčena smluvní 

ujednání mezi vydavateli tiskových 

publikací na jedné straně a autory 

a jinými nositeli práv na straně druhé. Je 

proto nezbytné na úrovni Unie stanovit 

vyvratitelnou domněnku, podle níž bude 

vydavatel považován za osobu oprávněnou 

ke sjednávání licencí a prosazování práv 

na rozmnožování a na zpřístupnění 

digitálního používání děl a jiných 

předmětů obsažených v tiskové publikaci 

veřejnosti, a to za předpokladu, že bude na 

publikaci uvedeno jméno či název 

vydavatele. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/198 

Pozměňovací návrh  198 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 A8-0245/199 

Pozměňovací návrh  199 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 

(33) Pro účely této směrnice je třeba 

definovat pojem tiskové publikace tak, aby 

zahrnoval pouze novinářské publikace 

zveřejněné v jakýchkoli médiích, včetně 

tištěných, a byl pojímán jako výdělečná 

činnost, která představuje poskytování 
služeb podle práva Unie. Tiskové 

publikace, na něž by se směrnice měla 

vztahovat, jsou publikace, jejichž účelem 

je informovat širokou veřejnost a jež jsou 

periodicky nebo pravidelně aktualizovány.  

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 

domněnka práv k tiskovým publikacím 

poskytnutých vydavatelům podle této 

směrnice vztahovat neměla. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/200 

Pozměňovací návrh  200 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 
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6.9.2018 A8-0245/201 

Pozměňovací návrh  201 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 35 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Ochranou poskytnutou 

vydavatelům tiskových publikací podle 

této směrnice by neměla být dotčena práva 

autorů a jiných nositelů práv k dílům 

a jiným předmětům ochrany, které jsou 

jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, 

v jakém mohou autoři a jiní nositelé práv 

využívat svá díla a jiné předměty ochrany 

nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou 

součástí. Proto by vydavatelé tiskových 

publikací neměli mít možnost dovolávat se 

vůči autorům a jiným nositelům práv 

ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím 

nejsou dotčena smluvní ujednání 

uzavřená mezi vydavateli tiskových 

publikací na jedné straně a autory 

a jinými nositeli práv na straně druhé. 

(35) Domněnkou týkající se vydavatelů 

tiskových publikací podle této směrnice by 

neměla být dotčena práva autorů a jiných 

nositelů práv k dílům a jiným předmětům 

ochrany, které jsou jejich součástí, a to 

i pokud jde o rozsah, v jakém mohou autoři 

a jiní nositelé práv využívat svá díla a jiné 

předměty ochrany nezávisle na tiskové 

publikaci, jejíž jsou součástí. Proto by 

vydavatelé tiskových publikací neměli mít 

možnost dovolávat se vůči autorům 

a jiným nositelům práv či dalším 

autorizovaným uživatelům týchž děl 
a jiných předmětů domněnky podle této 

směrnice. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/202 

Pozměňovací návrh  202 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) V posledních letech nabylo 

fungování trhu s online obsahem na 

složitosti. Online služby poskytující 

přístup k obsahu chráněnému autorským 

právem, který je nahráván jejich uživateli 

bez účasti nositelů práv, zaznamenaly 

vzestup a staly se hlavním zdrojem 

přístupu k online obsahu. To ovlivňuje 

možnosti nositelů práv určovat, zda a za 

jakých podmínek budou jejich díla a jiné 

předměty ochrany užity, a rovněž jejich 

možnosti získat za to přiměřenou odměnu. 

(37) Vývoj digitálních technologií vedl 

ke vzniku nových obchodních modelů 

a posílil úlohu internetu jako hlavního 

trhu pro distribuci obsahu chráněného 

autorským právem. Online služby 

umožňující svým uživatelům nahrávat díla 

a zpřístupňovat je veřejnosti zaznamenaly 

během několika let vzestup a staly se 

důležitým zdrojem přístupu k online 

obsahu, jenž umožňuje rozmanitost 

a usnadňuje přístup k obsahu, ale přináší 

rovněž problémy v případech, kdy je obsah 

chráněný autorským právem nahráván 

bez předchozího souhlasu nositelů práv. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/203 

Pozměňovací návrh  203 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

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) Dnes se spotřebovává více tvůrčího 

obsahu než kdykoli předtím. Přístup 

k němu usnadňují online platformy 

a služby agregace obsahu. Digitální 

platformy jsou prostředkem umožňujícím 

širší přístup ke kulturním a tvůrčím dílům 

a kulturnímu a tvůrčímu odvětví nabízejí 

velké příležitosti k rozvoji nových 

obchodních modelů. Zároveň se ovšem 

umělci a autoři jen stěží domáhají 

srovnatelného zvýšení příjmů z tohoto 

nárůstu spotřeby. Jednou z příčin této 

situace by mohly být nejasnosti ohledně 

statusu těchto online služeb podle práva 

elektronického obchodu. Je třeba uvážit, 

jak tento proces může fungovat s větší 

právní jistotou a respektem vůči všem 

stranám, jichž se tento problém dotýká, 

včetně umělců a uživatelů, přičemž je 

důležité zajistit transparentnost 

a spravedlivé a rovné podmínky. Komise 

by měla vypracovat pokyny pro 

uplatňování rámce odpovědnosti 

zprostředkovatelů, aby mohly online 

platformy plnit své povinnosti a dodržovat 

předpisy týkající se odpovědnosti a aby 

byla posílena právní jistota a důvěra 

uživatelů. 

Or. en 
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