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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že ochrana autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 
společnosti je zásadním prvkem rozvoje hospodářského života vnitřního trhu;

2. konstatuje, že tato první zpráva týkající se uplatňování článků 5, 6 a 8 směrnice 
2001/29/ES nemůže být podkladem pro relevantní zhodnocení, neboť k provedení 
směrnice v členských státech došlo až poté;

3. přeje si, aby si Komise vyhradila více času k sestavení obsažnějšího přehledu 
prováděcích opatření a budoucí judikatury;

4. domnívá se, že tato směrnice musí být uplatňována v širším rámci a zejména s ohledem 
na ustanovení týkající se elektronického obchodu, obsažená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech 
služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu1, a ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování 
práv duševního vlastnictví2, a dále s ohledem na ustanovení o ochraně údajů, obsažená ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů3;

5. podporuje systém založený na arbitráži, mediaci nebo autoregulaci a vyžadující účast 
různých subjektů digitálního světa;

6. domnívá se, že vzdělávání a informovanost jsou klíčovými pojmy, a zároveň vyzývá 
Komisi, aby se ujistila o transparentnosti a interoperabilitě systémů řízení digitálních 
práv.

                                               
1 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
2 Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45.
3 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
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