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6.9.2018 A8-0245/179 

Pozmeňujúci návrh  179 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Ochranou priznanou vydavateľom 

tlačových publikácií podľa tejto smernice 

by nemali byť dotknuté práva autorov a 

iných držiteľov práv na diela a iné 

predmety ochrany, ktoré sa v nich 

nachádzajú, a to aj pokiaľ ide o rozsah, v 

akom môžu autori a iní držitelia práv 

využívať svoje diela alebo iné predmety 

ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, 

v ktorej sú zahrnuté. Preto by vydavatelia 

tlačových publikácií nemali mať možnosť 

odvolávať sa na im uznanú ochranu voči 

autorom a iným držiteľom práv. Tým nie 

sú dotknuté zmluvné dohody uzavreté 

medzi vydavateľmi tlačových publikácií 

na jednej strane a autormi a inými 

držiteľmi práv na strane druhej. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Pozmeňujúci návrh  180 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 36 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Vydavatelia vrátane vydavateľov 

tlačových publikácií, kníh alebo 

vedeckých publikácií často pôsobia na 

základe prevodu autorských práv 

prostredníctvom zmluvných dohôd alebo 

zákonných ustanovení. V tejto súvislosti 

vydavatelia vynakladajú investície s 

cieľom využívania diel uvedených vo 

svojich publikáciách a v niektorých 

prípadoch im môžu byť odopreté príjmy, 

ak sa takéto diela používajú na základe 

výnimiek alebo obmedzení, ako napríklad 

pri rozmnožovaní pre súkromnú potrebu a 

rozmnožovaní prostredníctvom 

reprografického zariadenia. Vo viacerých 

členských štátoch sa náhrada za 

používanie na základe takýchto výnimiek 

rozdeľuje medzi autorov a vydavateľov. S 

cieľom zohľadniť túto situáciu a zvýšiť 

právnu istotu pre všetky zúčastnené strany 

by mali mať členské štáty možnosť 

stanoviť, že ak autor previedol svoje práva 

alebo udelil licenciu vydavateľovi alebo 

inak prispieva svojimi dielami do 

publikácie a ak sú zavedené systémy na 

náhradu škôd spôsobených v dôsledku 

výnimky alebo obmedzenia, vydavatelia 

majú právo požadovať podiel z takejto 

náhrady, pričom by vydavatelia nemali 

byť zaťažení preukazovaním 

opodstatnenosti takejto žiadosti nad rámec 

toho, čo sa vyžaduje podľa zavedeného 

vypúšťa sa 



 

AM\1162314SK.docx  PE624.050v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

systému. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Pozmeňujúci návrh  181 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 37 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) V posledných rokoch sa zvyšuje 

zložitosť fungovania trhu s online 

obsahom. Rozmach zažívajú online služby 

poskytujúce prístup k obsahu chráneného 

autorským právom, ktorý nahrali ich 

používatelia bez zapojenia držiteľov práv, 

a stali sa hlavným zdrojom prístupu k 

online obsahu. To má vplyv na možnosti 

držiteľov práv určiť, či a za akých 

podmienok sa využívajú ich diela a iné 

predmety ochrany, ako aj na ich možnosti 

získať za ne primeranú odmenu. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Pozmeňujúci návrh  182 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti uchovávajú a sprístupňujú 

verejnosti diela chránené autorským 

právom alebo iné predmety ochrany, ktoré 

nahrali ich používatelia, čím idú nad 

rámec obyčajného poskytovania fyzických 

zariadení a vykonávajú úkon verejného 

prenosu, sú povinní uzavrieť licenčné 

zmluvy s držiteľmi práv okrem prípadov, 

ak majú nárok na oslobodenie od 

zodpovednosti stanovenej v článku 14 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2000/31/ES34. 

vypúšťa sa 

_________________  

34 Smernica 2000/31/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o 

určitých právnych aspektoch služieb 

informačnej spoločnosti na vnútornom 

trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. 

v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/183 

Pozmeňujúci návrh  183 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o článok 14, je potrebné 

overiť, či poskytovateľ služieb zohráva 

aktívnu úlohu, a to aj prostredníctvom 

optimalizácie prezentácie nahratých diel 

alebo predmetov ochrany alebo ich 

propagovania, a to bez ohľadu na povahu 

prostriedkov použitých na tento účel. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Pozmeňujúci návrh  184 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 A8-0245/185 

Pozmeňujúci návrh  185 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

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. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Pozmeňujúci návrh  186 

Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

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 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3 a) dielo alebo iný predmet úpravy sa 

definujú ako „voľné“, keď autorské 

právo a súvisiace práva: 

 a) zanikli 

 b) nikdy neexistovali alebo 

 c) sa ich dobrovoľne zriekli nositelia práv. 

Or. en 

 


