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5.9.2018 A8-0245/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Recital 38 a (new) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (38a) Na vykonávanie takýchto opatrení 

je nevyhnutná spolupráca medzi 

poskytovateľmi služieb informačnej 

spoločnosti a nositeľmi práv. Nositelia 

práv by mali poskytovateľom služieb 

informačnej spoločnosti presne uviesť 

diela alebo iné predmety ochrany, o 

ktorých tvrdia, že k nim majú autorské 

právo. Pri vykonávaní akejkoľvek zmluvy 

uzavretej s poskytovateľom služieb 

informačnej spoločnosti by nositelia práv 

mali byť i naďalej zodpovední za nároky 

vznesené tretími stranami, pokiaľ ide o 

používanie diel, ktoré označili za svoje. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Pozmeňujúci návrh  98 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

 

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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5.9.2018 A8-0245/99 

Pozmeňujúci návrh  99 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Nadpis IV – kapitola 2 – názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Niektoré použitia chráneného obsahu 

online službami 

Niektoré použitia chráneného obsahu 

online 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Pozmeňujúci návrh  100 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

 

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 informačnej 

spoločnosti, ktorí ukladajú a sprístupňujú 

veľké množstvá diel a iných predmetov 

ochrany 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Pozmeňujúci návrh  101 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

 

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. Ak poskytovatelia služieb 

informačnej spoločnosti ponúkajú 

používateľom služby ukladania obsahu a 

poskytujú verejnosti prístup k obsahu a ak 

takáto činnosť nespĺňa kritériá na 

oslobodenie od zodpovednosti stanovené v 

smernici 2000/31/ES, prijmú vhodné a 

primerané opatrenia na zabezpečenie 

fungovania licenčných zmlúv uzavretých s 

nositeľmi práv. Vykonávanie týchto zmlúv 

rešpektuje základné práva používateľov a 

neukladá poskytovateľom služieb 

informačnej spoločnosti všeobecnú 

povinnosť monitorovať informácie, ktoré 

prenášajú alebo ukladajú, v súlade s 

článkom 15 smernice 2000/31/ES. 

Or. en 

 

 


