
 

RR\1157669CS.docx  PE601.094v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Dokument ze zasedání 
 

16.7.2018 A8-0245/2018/err01 

ERRATUM 

ke zprávě 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném 

digitálním trhu 

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

Výbor pro právní záležitosti 

Zpravodaj: Axel Voss 

A8-0245/2018 

 

Návrh legislativního usnesení 

Pozměňovací návrh 74 by měl znít takto: 

Pozměňovací návrh  74 

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 

spravedlivou a přiměřenou odměnu za 

digitální užití jejich tiskových publikací 

poskytovateli služeb informační 
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společnosti. 

 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 

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. 

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. 

 2a. Práva uvedená v odstavci 1 se 

nevztahují na úkony vkládání 

hypertextových odkazů. 

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. 

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 zveřejnění. 

4. Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 

5 let po zveřejnění tiskové publikace. Tato 

lhůta se počítá od prvního dne měsíce 

ledna roku následujícího po dni zveřejnění. 

 Právo uvedené v odstavci 1 se nepoužije se 

zpětnou účinností. 

 4a. Členské státy zajistí, aby autoři 

získali odpovídající podíl dodatečných 

příjmů, které dostávají vydavatelé tisku za 

použití tiskové publikace poskytovateli 

služeb informační společnosti. 

(Týká se všech jazykových znění.) 


