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6.9.2018 A8-0245/146 

Pozmeňujúci návrh  146 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 38 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V záujme zabezpečenia fungovania 

akejkoľvek licenčnej dohody by mali 

poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú 

prístup k veľkým množstvám diel a iných 

predmetov ochrany chránených 

autorskými právami, ktoré nahrali ich 

používatelia, prijať vhodné a primerané 

opatrenia na zabezpečenie ochrany diel 

alebo iných predmetov ochrany, napríklad 

zavedením účinných technológií. Táto 

povinnosť by sa mala uplatňovať aj v 

prípade, že poskytovatelia služieb 

informačnej spoločnosti majú nárok na 

oslobodenie od zodpovednosti podľa 

článku 14 smernice 2000/31/ES. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/147 

Pozmeňujúci návrh  147 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 39 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(39) Spolupráca medzi poskytovateľmi 

služieb informačnej spoločnosti, ktorí 

uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým 

množstvám diel alebo iných predmetov 

ochrany chránených autorskými právami, 

ktoré nahrali ich používatelia, a držiteľmi 

práv je nevyhnutná pre fungovanie 

technológií, ako sú technológie 

rozpoznávania obsahu. V takýchto 

prípadoch by mali držitelia práv 

poskytnúť potrebné údaje s cieľom 

umožniť týmto službám identifikovať ich 

obsah a dané služby by mali byť 

transparentné vo vzťahu k držiteľom 

práv, pokiaľ ide o používané technológie, 

aby bolo možné posúdiť ich primeranosť. 

Tieto služby by mali držiteľom práv 

poskytnúť najmä informácie o druhu 

použitých technológií, o spôsobe ich 

prevádzky a ich miere úspešnosti pri 

rozpoznávaní obsahu držiteľov práv. 

Uvedené technológie by mali takisto 

umožniť držiteľom práv získať 

informácie od poskytovateľov služieb 

informačnej spoločnosti o používaní ich 

obsahu, na ktorý sa vzťahuje dohoda. 

(39) Členské štáty by mali zabezpečiť, 

aby v prípade, že nositelia práv nechcú 

uzavrieť licenčné zmluvy, poskytovatelia 

služieb spoločného využívania online 
obsahu a nositelia práv v dobrej viere 

spolupracovali s cieľom zabezpečiť, aby v 

rámci svojich služieb nesprístupňovali 

diela chránené autorským právom alebo 

pre ktoré nebolo vydané povolenie, alebo 

iné predmety ochrany. Spolupráca medzi 

poskytovateľmi služieb online obsahu a 

nositeľmi práv by nemala viesť k 

obmedzovaniu dostupnosti diel, ktoré 

neporušujú práva, alebo iných predmetov 

ochrany vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje 

výnimka alebo obmedzenie autorských 

práv. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Pozmeňujúci návrh  148 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 39 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (39 a) Členské štáty by mali zabezpečiť, 

aby poskytovatelia služieb online obsahu 

uvedení v odseku 1 zaviedli účinné a 

rýchle mechanizmy podávania sťažností a 

mechanizmy nápravy dostupné pre 

používateľov v prípade, ak spolupráca 

uvedená v ods. 2a vedie k neoprávnenému 

odstráneniu ich obsahu. Akákoľvek 

sťažnosť podaná na základe týchto 

mechanizmov by sa mala spracovať bez 

zbytočného odkladu. Nositelia práv by 

mali svoje rozhodnutia primerane 

odôvodniť, aby sa vyhli nedôvodnému 

zamietnutiu sťažností. Okrem toho v 

súlade so smernicou 95/46/ES, smernicou 

200/58/ES a všeobecným nariadením o 

ochrane údajov by spolupráca nemala 

viesť k identifikácii jednotlivých 

používateľov ani k spracovaniu ich 

osobných údajov. Členské štáty by 

zároveň mali zabezpečiť, aby používatelia 

mali prístup k nezávislému orgánu na 

riešenie sporov, ako aj k súdu alebo 

inému príslušnému súdnemu orgánu na 

uplatnenie výnimky alebo obmedzenia 

autorského práva. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Pozmeňujúci návrh  149 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 39 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (39 b) Čo najskôr po nadobudnutí 

účinnosti tejto smernice by Komisia a 

členské štáty mali zorganizovať dialóg 

medzi zainteresovanými stranami s 

cieľom harmonizovať a definovať 

najlepšie postupy. Mali by vydať 

usmernenia s cieľom zabezpečiť 

fungovanie licenčných zmlúv a 

spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb 

spoločného využívania online obsahu a 

nositeľmi práv pri používanie ich diel 

alebo iných predmetov ochrany v zmysle 

tejto smernice. Pri definovaní najlepších 

postupov by sa malo osobitne prihliadať 

na základné práva a využitie výnimiek a 

obmedzení. Osobitná pozornosť by sa 

mala venovať aj tomu, aby sa zabezpečilo, 

že záťaž pre MSP bude naďalej 

primeraná a zabráni sa 

automatizovanému blokovaniu obsahu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Pozmeňujúci návrh  150 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) „poskytovateľ služieb spoločného 

využívania online obsahu“ je 

poskytovateľ služby informačnej 

spoločnosti, medzi ktorého hlavné účely 

patrí uchovávanie a verejné 

sprístupňovanie veľkému objemu diel 

chránených autorským právom alebo 

iných predmetov ochrany, ktoré 

uploadujú jej používatelia a ktoré služba 

optimalizuje a podporuje na účely zisku. 

Za poskytovateľov služieb spoločného 

využívania online obsahu podľa tejto 

smernice sa nepovažujú mikropodniky a 

malé podniky v zmysle hlavy I prílohy k 

odporúčaniu Komisie 2003/361/ES a 

služby na nekomerčné účely, ako sú 

napríklad online encyklopédie, a 

poskytovatelia online služieb, ak je obsah 

uploadovaný na základe povolenia 

všetkých dotknutých nositeľov práv, ako 

sú vzdelávacie alebo vedecké depozitáre. 

Za poskytovateľov služieb spoločného 

využívania online obsahu v zmysle tejto 

smernice by sa nemali považovať 

poskytovatelia cloudových služieb na 

individuálne použitie, ktorí neposkytujú 

priamy prístup verejnosti, platformy na 

vývoj slobodného softvéru a online trhy, 

ktorých hlavnou aktivitou je internetový 

maloobchodný predaj fyzického tovaru; 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Pozmeňujúci návrh  151 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

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 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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. 

1. Členské štáty zabezpečia 

vydavateľom tlačových publikácií práva 

stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 

smernice 2001/29/ES, aby tak mohli 

získať spravodlivú a primeranú odmenu 

za digitálne používanie svojich tlačových 

publikácií poskytovateľmi služieb 

informačnej spoločnosti. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/251 

Pozmeňujúci návrh  251 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

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 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Práva uvedené v odseku 1 

nebránia legitímnemu súkromnému a 

nekomerčnému používaniu tlačových 

publikácií jednotlivými používateľmi. 

Or. en 

 

 


