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5.9.2018 A8-0245/162 

Pozmeňujúci návrh  162 

Jean-Marie Cavada 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  Článok 5a 

 Používanie výňatkov z existujúcich diel a 

iných predmetov ochrany v obsahu, ktorý 

uploadovali alebo sprístupnili používatelia 

 1.  Členské štáty stanovia výnimku 

z práv stanovených v článkoch 2 a 3 

smernice 2001/29/ES, v článku 5 písm. a) 

a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, 

v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 

2009/24/ES a v článku 11 tejto smernice 

s cieľom umožniť používanie výňatkov 

z existujúcich diel a iných predmetov 

ochrany v obsahu, ktorý používatelia 

uploadovali alebo sprístupnili mimo 

svojej profesionálnej činnosti na účely, 

ako je napríklad kritika, recenzia, 

ilustrácia, karikatúra, paródia alebo 

parafráza, za predpokladu, že výňatky: 

 a)  sa týkajú diel alebo iných 

predmetov ochrany, ktoré sú v súlade so 

zákonom sprístupnené verejnosti; 

 b)  sprevádza označenie zdroja 

vrátane mena autora, pokiaľ sa to 

neukáže ako nemožné; a 

 c)  sa používajú v súlade 

s primeranou praxou a spôsobom, ktorý 

neprekračuje osobitný účel, na ktorý sa 

používajú. 
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 2.  Akékoľvek zmluvné ustanovenie, 

ktoré je v rozpore s výnimkou stanovenou 

v tomto článku, je nevymožiteľné. 

 3.  Poskytovatelia služieb spoločného 

využívania online obsahu nemôžu využiť 

pre svoju výhodu výnimku ustanovenú v 

odseku 1 tohto článku s cieľom obmedziť 

svoju zodpovednosť alebo rozsah svojich 

povinností podľa dohôd uzavretých 

s držiteľmi práv pri uplatňovaní článku 

13 tejto smernice. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Pozmeňujúci návrh  163 

Jean-Marie Cavada 

v mene skupiny ALDE 

 

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 Článok 11 

Ochrana tlačových publikácií pri 

digitálnom používaní 

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. 

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. 

 Takéto práva sa neuplatňujú na použitia 

nepodstatných častí tlačovej publikácie 

vrátane jednotlivých slov alebo veľmi 

krátkych výňatkov. 

 Ochrana sa nevzťahuje ani na faktické 

informácie. 

 1a.  Práva uvedené v odseku 1 

nebránia legitímnemu súkromnému a 

nekomerčnému používaniu tlačových 

publikácií jednotlivými používateľmi.  

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 

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 
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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. 

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.  

 2a.  Práva uvedené v odseku 1 sa 

nevzťahujú na jednoduché hypertextové 

odkazy (tzv. hyperlinky), ktoré sú 

doplnené samostatnými slovami alebo 

veľmi krátkymi výňatkami textov. 

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. 

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 

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. 

 Práva uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú 

retroaktívne.  

 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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5.9.2018 A8-0245/164 

Pozmeňujúci návrh  164 

Jean-Marie Cavada 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (5a) V niektorých členských štátoch si 

rozmnožovanie a používanie 

architektonických alebo sochárskych diel, 

natrvalo umiestnených na verejných 

miestach, vyžaduje predchádzajúce 

povolenie od autorov, držiteľov práv alebo 

organizácií kolektívnej správy. V iných 

členských štátoch bola výnimka z práv 

stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 

2001/29/ES udelená na rozmnožovanie 

alebo iné používanie takýchto diel, či už 

na komerčné alebo nekomerčné účely. 

Keďže právna situácia v Únii, pokiaľ ide 

o slobodu panorámy, je nejednotná, 

ďalšia harmonizácia by bola prínosná na 

stimuláciu inovácií a výmeny tovaru 

kultúrneho charakteru v celej Európe.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Pozmeňujúci návrh  165 

Jean-Marie Cavada 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 5 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  Článok 5b 

 1.  Členské štáty ustanovia výnimku 

alebo obmedzenie týkajúce sa práv 

stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 

2001/29/ES a v článku 5 písm. a) 

a v článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, 

povoľujúce rozmnožovanie a používanie 

diel, ako sú architektonické alebo 

sochárske diela, natrvalo umiestnených 

na verejných miestach, s výnimkou 

prípadov, keď ide o používanie na 

komerčné účely. 

 2.  Akékoľvek zmluvné ustanovenie, 

ktoré je v rozpore s výnimkou stanovenou 

v tomto článku, je nevymožiteľné. 

Or. en 

 

 


