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5.9.2018 A8-0245/120 

Pozmeňujúci návrh  120 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na výnimky a obmedzenia uvedené v tejto 

hlave sa vzťahuje článok 5 ods. 5 a článok 

6 ods. 4 prvý, tretí a piaty pododsek 

smernice 2001/29/ES. 
 

Na výnimky a obmedzenia uvedené v tejto 

hlave sa vzťahuje článok 5 ods. 5 a článok 

6 ods. 4 prvý, tretí a piaty pododsek 

smernice 2001/29/ES. Je zakázané 

vylučovať výnimky stanovené v hlave II 

tejto smernice zo zmlúv.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Pozmeňujúci návrh  121 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Používanie obchodne nedostupných diel 

inštitúciami správy kultúrneho dedičstva 

1. Členské štáty zabezpečia, že ak 

organizácia kolektívnej správy v mene 

svojich členov uzatvorí nevýhradnú 

licenčnú zmluvu na nekomerčné účely s 

inštitúciou kultúrneho dedičstva o 

digitalizácii, šírení, verejnom prenose 

alebo sprístupňovaní obchodne 

nedostupných diel alebo iných predmetov 

ochrany, ktoré sú súčasťou stálej zbierky 

danej inštitúcie, takúto nevýhradnú 

licenčnú zmluvu možno rozšíriť, alebo 

možno predpokladať jej uplatňovanie, na 

držiteľov práv tej istej kategórie, ako sú 

nositelia práv, na ktorých sa vzťahuje táto 

licencia, ktorí nie sú zastúpení 

organizáciou kolektívnej správy, a to za 

predpokladu, že: 

a) organizácia kolektívnej správy na 

základe poverení nositeľov práv 

predstavuje široké zastúpenie nositeľov 

práv v kategórii diel alebo iných 

predmetov ochrany, ako aj práv, ktoré sú 

predmetom licencie; 

b) je v súvislosti s podmienkami 

licencie zaručené rovnaké zaobchádzanie 

so všetkými nositeľmi práv; 

c) všetci nositelia práv môžu 

Používanie obchodne nedostupných diel 

inštitúciami správy kultúrneho dedičstva 

1. Členské štáty so zreteľom na svoju 

situáciu a svoje právne predpisy 

prispievajú k budovaniu zjednodušených 

režimov, ktorými sa zavádza sloboda 

prístupu na nekomerčné účely k obchodne 

nedostupným dielam, ktoré sú súčasťou 

zbierok a ktoré inštitúcie správy 

kultúrneho dedičstva sprístupňujú online. 
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kedykoľvek namietať proti tomu, aby sa 

ich diela alebo iné predmety ochrany 

považovali za obchodne nedostupné, a 

vylúčiť svoje diela alebo iné predmety 

ochrany z uplatňovania licencie. 

2. Dielo alebo iný predmet ochrany 

sa považujú za obchodne nedostupné, keď 

celé dielo alebo iný predmet ochrany vo 

všetkých prekladoch, verziách a prejavoch 

nie je verejne dostupné prostredníctvom 

obvyklých komerčných kanálov a 

nemožno odôvodnene očakávať, že sa 

stane dostupným. 

Členské štáty po porade s držiteľmi práv, 

organizáciami kolektívnej správy a 

inštitúciami správy kultúrneho dedičstva 

zabezpečia, aby požiadavky na určenie, či 

diela a iné predmety ochrany môžu byť 

predmetom licencie v súlade s odsekom 1, 

neprekračovali rámec toho, čo je 

nevyhnutné a primerané, a aby 

neznemožňovali určenie zbierky ako celku 

za obchodne nedostupnú, ak je 

opodstatnené domnievať sa, že všetky 

diela alebo iné predmety ochrany v 

zbierke sú obchodne nedostupné. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

prijali náležité propagačné opatrenia 

týkajúce sa: 

a) označenia diel alebo iných 

predmetov ochrany za obchodne 

nedostupné; 

b) licencie, a najmä jej uplatňovania 

na nezastúpených držiteľov práv; 

c) možnosti držiteľov práv podať 

námietku uvedenej v odseku 1 písm. c); 

a to aj počas primeraného časového 

obdobia pred digitalizáciou, distribúciou, 

verejným prenosom alebo sprístupnením 

diel alebo iných predmetov ochrany. 

4. Členské štáty zabezpečia, aby o 

licencie uvedené v odseku 1 žiadala 

reprezentatívna organizácia kolektívnej 

správy za daný členský štát, kde: 
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a) boli diela alebo zvukové záznamy 

prvýkrát zverejnené alebo ak neboli 

zverejnené, kde boli prvýkrát odvysielané, 

s výnimkou kinematografických a 

audiovizuálnych diel; 

b) majú výrobcovia svoje sídlo alebo 

obvyklý pobyt, pokiaľ ide o 

kinematografické a audiovizuálne diela; 

alebo 

c) je usadená inštitúcia správy 

kultúrneho dedičstva, ak nie je ani po 

vynaložení primeraného úsilia možné 

určiť členský štát alebo tretiu krajinu 

podľa písmen a) a b). 

5. Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na 

diela alebo iné predmety ochrany štátnych 

príslušníkov tretích krajín, okrem 

prípadov, keď sa uplatňuje odsek 4 písm. 

a) a b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Pozmeňujúci návrh  122 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Cezhraničné používanie 

1. Diela alebo iné predmety ochrany, 

na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v 

súlade s článkom 7, môžu používať 

inštitúcie správy kultúrneho dedičstva v 

súlade s licenčnými podmienkami vo 

všetkých členských štátoch. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

informácie, ktoré umožňujú identifikáciu 

diel alebo iných predmetov ochrany, na 

ktoré sa vzťahuje licencia udelená v 

súlade s článkom 7, ako aj informácie o 

možnosti držiteľov práv podať námietku 

uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c), 

verejne prístupné na jednotnom online 

portáli najmenej šesť mesiacov pred 

digitalizáciou, distribúciou, verejným 

prenosom alebo sprístupnením diel alebo 

iných predmetov ochrany v inom 

členskom štáte ako v štáte, v ktorom je 

udelená licencia, ako aj počas celého 

obdobia platnosti licencie. 

3. Portál uvedený v odseku 2 zriadi a 

spravuje Úrad Európskej únie pre 

duševné vlastníctvo v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 386/2012. 
 

Cezhraničné používanie 

1. S cieľom podporiť slobodu 

prístupu a spoločné využívanie znalostí by 

sa cezhraničné používanie diel alebo 

iných predmetov ochrany, na ktoré sa 

vzťahuje článok 7, malo stimulovať a 

prehĺbiť na základe spolupráce medzi 

členskými štátmi. 
 

Or. pt 



 

AM\1162326SK.docx  PE624.050v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.9.2018 A8-0245/123 

Pozmeňujúci návrh  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 11 

Ochrana tlačových publikácií pri 

digitálnom používaní 

1. Členské štáty zabezpečia 

vydavateľom tlačových publikácií práva 

stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 

smernice 2001/29/ES na digitálne 

používanie ich tlačových publikácií. 

2. Právami uvedenými v odseku 1 nie 

sú dotknuté ani žiadnym spôsobom 

ovplyvnené akékoľvek práva autorov a 

iných držiteľov práv stanovené v 

právnych predpisoch Únie v súvislosti s 

dielami a inými predmetmi ochrany, ktoré 

sú súčasťou tlačovej publikácie. Vo 

vzťahu k uvedeným autorom a iným 

držiteľom práv nie je možné sa takýchto 

práv dovolávať, a najmä ich takéto práva 

nezbavujú práva využívať ich diela a iné 

predmety ochrany nezávisle od tlačovej 

publikácie, ktorej sú súčasťou. 

3. Články 5 až 8 smernice 

2001/29/ES a smernice 2012/28/EÚ sa 

uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s 

právami uvedenými v odseku 1. 

4. Platnosť práv uvedených v odseku 

1 uplynie 20 rokov po uverejnení tlačovej 

publikácie. Toto obdobie sa počíta od 

prvého januára roku nasledujúceho po 

vypúšťa sa 
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dátume uverejnenia. 
 

Or. pt 

Odôvodnenie 

Štúdie vykonané v niektorých členských štátoch, ktoré prijali riešenia odporúčané Európskou 

komisiou, vykazujú protichodné a do určitej miery znepokojivé výsledky, ktoré sú v rozpore so 

sledovanými cieľmi. Je preto potrebné dôkladnejšie zvážiť možní riešenia, a tak sa navrhuje, 

aby sa tieto otázky riešili mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice. 

 

 


