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5.9.2018 A8-0245/126 

Pozmeňujúci návrh  126 

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 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Použitie chráneného obsahu zo strany 

poskytovateľov služieb informačnej 

spoločnosti, ktorí uchovávajú a 

sprístupňujú veľké množstvá diel a iných 

predmetov ochrany nahratých ich 

používateľmi 

Použitie chráneného obsahu zo strany 

poskytovateľov služieb spoločného 

využívania online obsahu 

1. Poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne 

sprístupňujú veľké množstvo diel alebo 

iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich 

používatelia, prijmú v spolupráci s 

držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie 

fungovania dohôd uzatvorených s 

držiteľmi práv o používaní ich diel alebo 

iných predmetov ochrany alebo na 

zamedzenie dostupnosti diel alebo iných 

predmetov ochrany v rámci svojich služieb 

určených držiteľmi práv v spolupráci s 

poskytovateľmi služieb. Uvedené 

opatrenia, ako je napríklad používanie 

účinných technológií rozpoznávania 
obsahu, musia byť vhodné a primerané. 

Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom 

práv vhodné informácie o fungovaní a 

zavedení opatrení a v prípade potreby 

takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a 

používaní diel a iných predmetov ochrany. 

1. Poskytovatelia služieb spoločného 

využívania online obsahu, ktorí 

uchovávajú a verejne sprístupňujú veľké 

množstvo diel alebo iných predmetov 

ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, 

prijmú v spolupráci s držiteľmi práv 

vhodné a primerané opatrenia na 

zabezpečenie fungovania licenčných 

dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o 

používaní ich diel alebo iných predmetov 

ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti 

diel alebo iných predmetov ochrany v 

rámci svojich služieb určených držiteľmi 

práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. 

Tieto vhodné a primerané opatrenia by 

mali byť výsledkom dohody vyplývajúcej z 

rozsiahleho konštruktívneho a 

transparentného dialógu a spolupráce 

medzi poskytovateľmi služieb spoločného 

využívania online obsahu, organizáciami 

zastupujúcimi práva používateľov a 

organizáciami zastupujúcimi autorov, 

tvorcov a výkonných umelcov a inými 

nositeľmi práv v členských štátoch. 

Takéto opatrenia nesmú za žiadnych 
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okolností ovplyvniť právo na slobodu 

tvorby, kultúrne zážitky a slobodu prejavu 

ani predstavovať nadmernú obozretnosť 

alebo digitálnu cenzúru. Poskytovatelia 

služieb poskytnú nositeľom práv, 

autorom, tvorcom, výkonným umelcom a 

používateľom všetky potrebné informácie 

o fungovaní a zavedení opatrení, a to aj o 

uznávaní a používaní diel a iných 

predmetov ochrany. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 

zaviedli mechanizmy podávania sťažností a 

mechanizmy nápravy dostupné pre 

používateľov v prípade sporov o 

uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 

1. 

2. Členské štáty zabezpečia 

mechanizmy podávania sťažností a 

mechanizmy nápravy dostupné pre 

zainteresované strany v prípade sporov o 

uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 

1. 

 2a. Licenčné dohody s nositeľmi práv by 

mali zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie 

autorov, tvorcov a výkonných umelcov. 

Členské štáty by sa mali zamerať na 

rozvoj a prehlbovanie opatrení na 

ochranu slabších strán – autorov, tvorcov, 

výkonných umelcov a používateľov – a na 

to, aby sa hmotní príjemcovia skutočne 

zodpovedali za nezákonné privlastnenie 

pridanej hodnoty týkajúcej sa obsahu, 

ktorý je spoločne využívaný a nahratý na 

internete a chránený autorským právom a 

súvisiacimi právami. 

3. Členské štáty v prípade potreby 

umožnia spoluprácu medzi 

poskytovateľmi služieb informačnej 

spoločnosti a držiteľmi práv 

prostredníctvom dialógov so 

zainteresovanými stranami s cieľom určiť 

osvedčené postupy, ako sú napríklad 

vhodné a primerané technológie 

rozpoznávania obsahu, okrem iného s 

prihliadnutím na povahu služieb, 

dostupnosť technológií a ich účinnosť 

vzhľadom na technologický vývoj. 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/127 

Pozmeňujúci návrh  127 

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 14 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  Právo autorov, tvorcov a výkonných 

umelcov na spravodlivú odmenu 

 1. Autori, tvorcovia a výkonní umelci 

majú právo na spravodlivú odmenu za 

svoju prácu vykonávanú v rámci zmlúv, 

ktoré uzavrú na základe tejto smernice. 

Možno to dosiahnuť v každom odvetví 

prostredníctvom kombinácie dohôd 

vrátane kolektívnych zmlúv. 

 2. Spravodlivé odmeňovanie nesmie 

zaťažiť používateľov alebo sa uskutočniť 

na ich úkor.  

 3. Spravodlivé odmeňovanie autorov, 

tvorcov a výkonných umelcov môže byť 

výsledkom opatrení prijatých členskými 

štátmi na zabezpečenie zodpovednosti 

hmotných príjemcov za nezákonné 

privlastnenie pridanej hodnoty týkajúcej 

sa obsahu spoločne používaného a 

nahratého na internete, ktorý je chránený 

autorským právom a súvisiacimi právami. 

Or. pt 

 

 


