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6.9.2018 A8-0245/187 

Pozmeňujúci návrh  187 

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 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) „tlačová publikácia“ je záznam 

súboru literárnych diel novinárskej 

povahy, ktorý môže zahŕňať aj iné diela 

alebo predmet ochrany a ktorý 

predstavuje samostatnú položku v rámci 

periodickej alebo pravidelne 

aktualizovanej publikácie pod jedným 

názvom, ako sú noviny alebo časopisy 

všeobecného alebo osobitného záujmu, 

pričom jej účelom je poskytovanie 

informácií týkajúcich sa správ alebo iných 

tém a je uverejnená na akomkoľvek 

nosiči z podnetu, v redakčnej 

zodpovednosti a pod kontrolou 

poskytovateľa služieb. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Pozmeňujúci návrh  188 

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 5 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 5a 

 Verejné vypožičiavanie literárnych diel 

 1. Členské štáty ustanovia výnimku z práv 

ustanovených v článku 1 smernice 

2006/115/ES, povoľujúcu verejným 

knižniciam požičiavanie literárnych diel v 

akejkoľvek forme verejnosti vrátane 

požičiavania na diaľku, ak sú takéto 

literárne diela súčasťou ich zbierok alebo 

ak k nim majú oprávnený prístup. Tým 

nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 

smernice 2006/115/ES. 

 2. Akékoľvek zmluvné ustanovenie, ktoré 

je v rozpore s výnimkou ustanovenou v 

odseku 1, je neplatné. 

 3. Členské štáty po konzultácii s autormi, 

vydavateľmi a verejnými knižnicami 

zabezpečia, aby verejné knižnice mohli za 

primeraných podmienok získavať a 

požičiavať, v akejkoľvek forme vrátane 

požičiavania na diaľku, všetky literárne 

diela, ktoré už boli v súlade s právnymi 

predpismi sprístupnené verejnosti a stali 

sa súčasťou ich zbierok alebo ku ktorým 

majú oprávnený prístup. 

 4. Členské štáty podajú Komisii správu 

o opatreniach prijatých podľa odseku 3. 

Komisia uľahčí výmenu najlepších 

postupov medzi členskými štátmi 

a zabezpečí, aby boli ľahko a účinne 
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prístupné verejnosti. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Pozmeňujúci návrh  189 

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 5 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 5b 

 Používanie výňatkov z existujúcich diel a 

iných predmetov ochrany v obsahu, ktorý 

uploadovali alebo sprístupnili používatelia 

 (1) Členské štáty ustanovia výnimku z 

práv ustanovených v článkoch 2 a 3 

smernice 2001/29/ES, v článkoch 5 písm. 

a) a 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.  

 (2) Akékoľvek zmluvné ustanovenie, ktoré 

je v rozpore s výnimkou stanovenou 
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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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6.9.2018 A8-0245/190 

Pozmeňujúci návrh  190 

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 9 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 9a 

 Verejné vlastníctvo 

 1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 

že dielo alebo iný predmet ochrany je vo 

verejnom vlastníctve, verné reprodukcie – 

v akomkoľvek formáte alebo médiu, či už 

úplné alebo čiastočné – tohto diela alebo 

predmetu ochrany, ktoré nepredstavujú 

nové dielo alebo nový predmet ochrany, 

takisto nepodliehali autorskému právu ani 

s ním súvisiacim právam. 

 2. Členské štáty podporujú dostupnosť 

príslušných rovnocenných licencií pre 

verejné vlastníctvo, aby autori, výkonní 

umelci a producenti mohli svoje diela – či 

už v úplnom rozsahu alebo ich časť – 

venovať verejnosti. 

 3. Členské štáty vedú databázu so 

zoznamom diel alebo iných predmetov 

ochrany, ktoré sú vo verejnom vlastníctve. 

Táto databáza sa pravidelne aktualizuje a 

ľahko a účinne sprístupňuje verejnosti. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Pozmeňujúci návrh  191 

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 11 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 11 vypúšťa sa 

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. 

 

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 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. 

 

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. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Pozmeňujúci návrh  192 

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 12 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 12 vypúšťa sa 

Nároky na spravodlivé odškodnenie  

Ak autor previedol právo na vydavateľa 

alebo mu udelil licenciu, členské štáty 

môžu stanoviť, že takýto prevod alebo 

licencia predstavuje pre vydavateľa 

dostatočný právny základ na to, aby si 

nárokoval podiel na náhrade za 

používanie diela na základe výnimky 

alebo obmedzenia takto prevedeného 

alebo licencovaného práva. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Pozmeňujúci návrh  193 

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 13 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 13 vypúšťa sa 

Použitie chráneného obsahu zo strany 

poskytovateľov služieb informačnej 

spoločnosti, ktorí uchovávajú a 

sprístupňujú veľké množstvá diel a iných 

predmetov ochrany nahratých ich 

používateľmi 

 

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. 

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 

zaviedli mechanizmy podávania sťažností 
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a mechanizmy nápravy dostupné pre 

používateľov v prípade sporov o 

uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 

1. 

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. 

 

Or. en 

 


