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5.9.2018 A8-0245/102 

Pozmeňujúci návrh  102 

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 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. S cieľom zabezpečiť fungovanie 

licenčných zmlúv podľa odseku 1 

poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti a nositelia práv navzájom 

spolupracujú. Nositelia práv 

poskytovateľom služieb informačnej 

spoločnosti presne uvedú diela alebo iné 

predmety ochrany, v prípade ktorých 

disponujú autorským právom. 

Poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti informujú nositeľov práv 

o použitých opatreniach a o presnosti ich 

fungovania a v náležitých prípadoch 

pravidelne podávajú správy o používaní 

diel a iných predmetov ochrany. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

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 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. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 

zaviedli v spolupráci s nositeľmi práv 

mechanizmy podávania sťažností 

dostupné pre používateľov v prípade 

sporov o vykonávaní licenčných zmlúv 

uvedených v odseku 1. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

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 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty zabezpečia, aby 

používatelia mali prístup k súdu alebo 

inému príslušnému orgánu na účely 

uplatnenia svojho práva na používanie v 

rámci výnimky alebo obmedzenia a mohli 

sa odvolať proti akýmkoľvek 

reštriktívnym opatreniam dohodnutým 

podľa odseku 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

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 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. Členské štáty v prípade potreby 

umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi 

služieb informačnej spoločnosti uvedenými 

v odseku 1, zástupcami používateľov a 

nositeľmi práv prostredníctvom dialógov 

so zainteresovanými stranami s cieľom 

určiť najlepšie postupy na vykonávanie 

odseku 1. Prijaté opatrenia musia byť 
vhodné a primerané a musia zohľadňovať 

okrem iného povahu služieb, dostupnosť 

technológií a ich účinnosť vzhľadom na 

technologický vývoj. 

Or. en 

 

 


