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5.9.2018 A8-0245/112 

Pozmeňujúci návrh  112 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

 

Test 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. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Pozmeňujúci návrh  113 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 45 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (45a) Táto smernica zaručuje zásadu 

zákazu zníženia úrovne ochrany, čo 

znamená, že ak existuje v členských 

štátoch priaznivejší legislatívny rámec pre 

autorov, tvorcov, výkonných umelcov a 

používateľov alebo ak sa takýto 

priaznivejší právny rámec zavedie po 

nadobudnutí účinnosti tejto smernice, tak 

tieto právne predpisy prevládajú. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Pozmeňujúci návrh  114 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty ustanovia výnimku z 

práv stanovených v článku 2 smernice 

2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 

1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 

tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie 

a extrakciu vykonávané výskumnými 

organizáciami na účely hĺbkovej analýzy 

údajov diel alebo iných predmetov 

ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup 

na vedecko-výskumné účely. 

1. Členské štáty ustanovia výnimku z 

práv stanovených v článku 2 smernice 

2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 

1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 

tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie 

a extrakciu vykonávané výskumnými 

organizáciami alebo vzdelávacími 

zariadeniami či organizáciami správy 

kultúrneho dedičstva na účely 

vyťažovania textov a dát alebo iných 

predmetov ochrany, ku ktorým majú 

zákonný prístup na vedecko-výskumné 

účely alebo v rámci svojho poslania 

ochrany kultúry. Členské štáty by mali 

prispievať k podpore výskumu a inovácií, 

takže by sa vyťažovanie textov a dát malo 

povoliť aj na iné ako na vedecké účely. 

Členské štáty by mali zvážiť rozšírenie 

škály organizácií, na ktoré sa vzťahuje 

výnimka, za predpokladu, že sledujú ciele 

verejného záujmu. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Pozmeňujúci návrh  115 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Nositelia práv majú možnosť 

uplatňovať opatrenia na zaistenie 

bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde 

sa nachádzajú diela alebo iné predmety 

ochrany. Takéto opatrenia nesmú 

prekročiť rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie tohto cieľa. 

3. Zaručuje sa bezpečnosť sietí a 

databáz, kde sa nachádzajú diela alebo iné 

predmety ochrany. Opatrenia na 

dosiahnutie tohto cieľa nesmú presiahnuť 

rámec toho, čo je potrebné. Výnimku 

nemožno odstrániť prostredníctvom 

technologických ochranných opatrení. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Pozmeňujúci návrh  116 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  4a. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

rozmnoženiny a extrakcie, ktoré sa 

vykonávajú na účely vyťažovania textov a 

dát, uložené bezpečným spôsobom tak, že 

sa zaručí, aby sa kópie používali na 

vedecký výskum, ako aj na prenos a 

spoločné využívanie znalostí medzi 

výskumnými organizáciami, vzdelávacími 

zariadeniami, inštitúciami správy 

kultúrneho dedičstva a inými subjektmi, 

ktoré určia členské štáty. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/117 

Pozmeňujúci návrh  117 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  4a. Režim stanovený v tomto článku sa 

vzťahuje na používanie chránených 

materiálov v priestoroch inštitúcií správy 

kultúrneho dedičstva alebo 

prostredníctvom bezpečnej elektronickej 

siete, ku ktorej majú prístup len 

používatelia týchto inštitúcií. Tento článok 

sa vzťahuje aj na zariadenia odbornej 

prípravy alebo podniky, ktoré poskytujú 

odbornú prípravu svojim zamestnancom; 

na situácie, keď k zabezpečenej 

elektronickej sieti majú prístup len žiaci, 

študenti, rodičia, vychovávatelia a 

pedagogickí pracovníci vzdelávacieho 

zariadenia; na realizáciu konferencií, 

workshopov a iných vzdelávacích 

podujatí, ktoré sa konajú na miestach 

mimo vzdelávacieho zariadenia; na 

otvorené vzdelávacie zdroje, otvorené 

vzdelávacie spoločenstvá a diaľkové kurzy 

s otvoreným prístupom; 

Or. pt 

 

 


