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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.9.2018 A8-0245/153 

Pozmeňujúci návrh  153 

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 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Práva uvedené v odseku 1 sa 

nevzťahujú na jednoduché hypertextové 

odkazy (tzv. hyperlinky), ktoré sú 

doplnené samostatnými slovami. 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.9.2018 A8-0245/154 

Pozmeňujúci návrh  154 

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 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Platnosť práv uvedených v odseku 

1 uplynie 20 rokov po uverejnení tlačovej 

publikácie. Toto obdobie sa počíta od 

prvého januára roku nasledujúceho po 

dátume uverejnenia. 

4. Platnosť práv uvedených v odseku 

1 uplynie päť rokov po uverejnení tlačovej 

publikácie. Toto obdobie sa počíta od 

prvého januára roku nasledujúceho po 

dátume uverejnenia. Právo uvedené 

v odseku 1 sa neuplatňuje retroaktívne. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/155 

Pozmeňujúci návrh  155 

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 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Členské štáty zabezpečia, aby 

autori dostali náležitý podiel 

z dodatočných príjmov, ktoré vydavatelia 

tlačových publikácií získali za používanie 

tlačových publikácií poskytovateľmi 

služieb informačnej spoločnosti. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/156 

Pozmeňujúci návrh  156 

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 13 – nadpis 

 
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, ktorí 

uchovávajú a sprístupňujú veľké množstvá 

diel a iných predmetov ochrany nahratých 

ich používateľmi 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/157 

Pozmeňujúci návrh  157 

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 13 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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. Bez toho, aby boli dotknuté 

ustanovenia článku 3 ods. 1 a 2 smernice 

2001/29/ES, poskytovatelia služieb 

spoločného využívania online obsahu 

vykonávajú verejný prenos. Uzatvárajú 

preto spravodlivé a primerané licenčné 

zmluvy s nositeľmi práv. 

Or. en 



 

AM\1162311SK.docx  PE624.050v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.9.2018 A8-0245/158 

Pozmeňujúci návrh  158 

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 13 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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. Licenčné dohody uzatvorené s 

poskytovateľmi služieb spoločného 

využívania online obsahu s držiteľmi práv 

na verejný prenos uvedenými v ods. 1 

pokrývajú zodpovednosť za diela 

nahrávané používateľmi takýchto služieb 

spoločného využívania online obsahu v 

súlade s podmienkami stanovenými v 

licenčnej dohode za predpokladu, že títo 

používatelia nekonajú na komerčné účely. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/159 

Pozmeňujúci návrh  159 

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 13 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty zabezpečia, aby v 

prípade, že držitelia práv nechcú uzavrieť 

licenčné zmluvy, poskytovatelia služieb 

spoločného využívania online obsahu a 

držitelia práv v dobrej viere spolupracujú 

s cieľom zabezpečiť, aby neoprávnené 

chránené diela alebo iné predmety 

ochrany neboli k dispozícii v rámci ich 

služieb. Spolupráca medzi poskytovateľmi 

služieb online obsahu a držiteľmi práv 

nesmie viesť k predchádzaniu 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 A8-0245/160 

Pozmeňujúci návrh  160 

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 13 – odsek 2 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Členské štáty zabezpečia, 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 sa spracuje bez zbytočného 

odkladu a podlieha preskúmaniu 

človekom. Nositelia práv primerane 

odôvodnia svoje rozhodnutia, aby sa vyhli 

náhodnému zamietnutiu sťažností. Okrem 

toho v súlade so smernicou 95/46/ES, 

smernicou 200/58/ES a všeobecným 

nariadením o ochrane údajov spolupráca 

nesmie viesť k identifikácii jednotlivých 

používateľov ani k spracovaniu ich 

osobných údajov. Členské štáty tiež 

zabezpečia, aby používatelia mali prístup 

k nezávislému orgánu na riešenie sporov, 

ako aj k súdu alebo inému príslušnému 

súdnemu orgánu na uplatnenie výnimky 

alebo obmedzenia autorských práv. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/161 

Pozmeňujúci návrh  161 

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 13 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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. 

3. Od [dátum nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice] Komisia a 

členské štáty organizujú dialógy medzi 

zainteresovanými stranami s cieľom 

harmonizovať a vymedziť osvedčené 

postupy a vydať usmernenia, aby sa 

zabezpečilo fungovanie licenčných dohôd 

a spolupráca medzi poskytovateľmi 

služieb podieľajúcimi sa na online 

obsahu a držiteľmi práv na využívanie ich 

diel alebo iných predmetov ochrany v 

zmysle tejto smernice. Pri vymedzovaní 

najlepších postupov sa osobitne prihliada 

na základné práva, používanie výnimiek a 

obmedzení, ako aj na zabezpečenie toho, 

aby zaťaženie MSP bolo naďalej 

primerané a aby sa zabránilo 

automatickému zablokovaniu obsahu. 

Or. en 

 


