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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 
 *** Postup souhlasu 
 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 
 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 
 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 
 
(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 
 

 
 
 
 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 
Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci. 
 
První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  
 
Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 
 
Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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Pozměňovací návrh  76 

Návrh směrnice 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 KAPITOLA 1a 
 Ochrana organizátorů sportovních akcí 
 Článek 12 a 
 Ochrana organizátorů sportovních akcí 
 Členské státy poskytnou organizátorům 

sportovních akcí práva stanovená 
v článku 2 a čl. 3 odst. 2 směrnice 
2001/29/ES a článku 7 směrnice 
2006/115/ES. 

Odůvodnění 

Čl. 165 odst. 1 SFEU uvádí, že Unie přispívá k podpoře evropských hledisek sportu. Ochrana 
duševního vlastnictví organizátorů sportovních událostí byla již zmíněna v 52. bodě 
odůvodnění směrnice 2010/13/EU a Evropský parlament ji podpořil v různých zprávách o 
sportu. Soudní dvůr rozhodl ve spojených věcech C-403/08 a C-429/08, FAPL, EU: C: 2011: 
631, že sportovní akce mají jedinečnou a originální povahu hodnou ochrany srovnatelnou s 
ochranou děl. K dnešnímu dni udělilo pořadatelům sportovních akcí právo související 
s autorským právem pět členských států. 
 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh směrnice 
Článek 13 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 Článek 13 

Užití chráněného obsahu poskytovateli 
služeb informační společnosti, kteří 

ukládají a zpřístupňují velké množství děl 
a jiných předmětů ochrany nahrávaných 

jejich uživateli  

Užití chráněného obsahu poskytovateli 
služeb pro sdílení online obsahu  

 -1.  Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a 2 
směrnice 2001/29/ES, provádějí 
poskytovatelé služeb pro sdílení online 
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obsahu úkon sdělení veřejnosti a uzavírají 
s nositeli práv spravedlivé a vhodné 
licenční dohody, ledaže nositel práv 
nechce udělit licenci nebo licence nejsou 
k dispozici. Licenční dohody uzavřené 
poskytovateli služeb pro sdílení online 
obsahu s nositeli práv se vztahují na 
odpovědnost za díla nahrávaná uživateli 
jejich služeb v souladu s podmínkami 
uvedenými v licenční dohodě za 
předpokladu, že tito uživatelé nejednají 
pro komerční účely ani nejsou nositelem 
práv či jeho zástupcem. 

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. 

1. Poskytovatelé služeb sdílení online 
obsahu uvedení v odstavci 1 přijmou ve 
spolupráci s nositeli práv vhodná a 
přiměřená opatření, která zajistí fungování 
licenčních dohod uzavřených s nositeli 
práv ohledně užití jejich děl nebo jiných 
předmětů ochrany v rámci těchto služeb.  

 Pokud licenční dohody s nositeli práv 
neexistují, přijmou poskytovatelé služeb 
pro sdílení online obsahu ve spolupráci s 
nositeli práv vhodná a přiměřená opatření 
vedoucí k tomu, že v rámci těchto služeb 
nejsou dostupná díla nebo jiné předměty 
ochrany, u nichž se jedná o porušení 
autorského práva nebo souvisejících práv, 
avšak díla a další předměty ochrany, u 
nichž nedochází k porušení autorského 
práva nebo souvisejících práv, zůstávají k 
dispozici. 
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 1a.  Členské státy zajistí, aby 
poskytovatelé služeb pro sdílení online 
obsahu uvedení v odstavci -1 uplatňovali 
opatření uvedená v odstavci 1 na základě 
příslušných informací poskytnutých 
nositeli práv. 

 Poskytovatelé služeb pro sdílení online 
obsahu jsou vůči nositelům práv 
transparentní a informují nositele práv 
o použitých opatřeních, jejich provádění, 
případně jim pravidelně podávají zprávy 
o užití děl a jiných předmětů ochrany. 

 1b. Členské státy zajistí, aby provádění 
takových opatření bylo přiměřené a aby 
bylo dosaženo rovnováhy mezi základními 
právy uživatelů a nositelů práv, a v 
souladu s článkem 15 směrnice 
2000/31/ES v případě potřeby neuloží 
poskytovatelům služeb pro sdílení online 
obsahu obecnou povinnost dohledu nad 
jimi přenášenými nebo ukládanými 
informacemi. 

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. 

2.  Aby se zabránilo zneužití nebo 
omezení při výkonu výjimek a omezení 
autorského práva, členské státy zajistí, aby 
poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 
zavedli účinné a rychlé mechanismy pro 
vyřizování stížností a zjednání nápravy, 
které budou uživatelům k dispozici v 
případě sporů o uplatňování opatření 
uvedených v odstavci 1. Jakákoli stížnost 
podaná v rámci takových mechanismů 
bude zpracována bez zbytečného odkladu. 
Nositelé práv rozumně odůvodní své 
rozhodnutí, aby se vyhnuli náhodnému 
zamítnutí stížností. 

 V souladu s nařízením (EU) 2016/679 a 
směrnicí 2002/58/ES navíc opatření 
uvedená v odstavci 1 nevyžadují 
identifikaci jednotlivých uživatelů a 
zpracování jejich osobních údajů. 

 Členské státy rovněž zajistí, aby měli 
uživatelé v souvislosti s uplatňováním 
opatření uvedenými v odstavci 1 přístup k 
soudu nebo jinému příslušnému 
justičnímu orgánu za účelem uplatnění 



 

RR\1157669CS.docx 65/224 PE601.094v02-00 

 CS 

výjimky nebo omezení autorského práva. 
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. 

3. Členské státy případně umožní 
spolupráci poskytovatelů služeb pro sdílení 
online obsahu s uživateli a nositeli práv 
prostřednictvím dialogů se zúčastněnými 
stranami, aby vymezily osvědčené postupy 
pro provádění opatření uvedených v 
odstavci 1 způsobem, který je přiměřený a 
účinný, mimo jiné s přihlédnutím k povaze 
těchto služeb, dostupnosti technologií a 
jejich účinnosti s ohledem na 
technologický vývoj. 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh směrnice 
Článek 13 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 13a 
 Členské státy stanoví, že spory mezi 

právními nástupci a službami informační 
společnosti ohledně uplatňování čl. 13 
odst. 1 mohou být předmětem rozhodnutí 
některého systému pro alternativní řešení 
sporů. 

 Členské státy zavedou nebo zvolí 
nestranný orgán s nezbytným odborným 
zázemím s cílem pomoci stranám s 
vyřešením jejich sporů v rámci tohoto 
systému. 

 Členské státy informují Komisi o zavedení 
tohoto orgánu nejpozději ke dni (vložit 
datum uvedené v čl. 21 odst. 1). 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh směrnice 
Článek 13 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 13b 
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 Užití chráněného obsahu službami 
informační společnosti poskytujícími 

automatické obrazové odkazy 
 Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 

služeb informační společnosti, kteří 
automaticky reprodukují značné množství 
vizuálních děl chráněných autorskými 
právy nebo na ně odkazují a zpřístupňují 
je veřejnosti za účelem indexování a 
odkazování, uzavřeli spravedlivé a 
vyvážené licenční dohody s veškerými 
nositeli práv, kteří o to požádají, pro 
zajištění spravedlivé odměny těchto 
nositelů. Toto odměňování může být 
spravováno organizacemi kolektivní 
správy dotčených nositelů práv. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh směrnice 
Kapitola 3 – čl. - 14 (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek - 14  
 Zásada spravedlivé a přiměřené odměny 

 1.  Členské státy zajistí, aby autoři 
a výkonní umělci obdrželi spravedlivou a 
přiměřenou odměnu za využívání svých 
děl a jiných předmětů ochrany, včetně 
jejich online využívání. Toho lze 
dosáhnout v každém odvětví kombinací 
dohod, včetně dohod o kolektivním 
vyjednávání, a statutárních mechanismů 
odměňování. 

 2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud 
autor nebo výkonný umělec udělí 
bezplatné nevýlučné užívací právo ve 
prospěch všech uživatelů. 

 3. Členské státy zohlední zvláštnosti 
každého odvětví při podpoře přiměřené 
odměny za práva udělená autory a 
výkonnými umělci. 

 4. Ve smlouvách se stanoví odměna 


