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6.9.2018 A8-0245/204 

Pozmeňujúci návrh  204 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské práva na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 38 

 
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. 

Ak poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti ponúkajú používateľom 

služby uchovávania obsahu a poskytujú 

verejnosti prístup k obsahu a ak táto 

činnosť predstavuje úkon verejného 

prenosu a nie je len technickej, 

automatickej a pasívnej povahy, mali by 

byť povinní uzavrieť licenčné zmluvy s 

nositeľmi práv, pokiaľ ide o diela alebo 

iné predmety ochrany chránené 

autorským právom, ak nemajú nárok na 

oslobodenie od zodpovednosti stanovené v 

smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2000/31/ES34. 

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. 

 

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 

V záujme zabezpečenia fungovania 

akejkoľvek licenčnej zmluvy by mali 

poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti, ktorí sa aktívne a priamo 

podieľajú na tom, aby bolo používateľom 

umožnené nahrávať a sprístupňovať 

diela a propagovať ich na verejnosti, 

prijať vhodné a primerané opatrenia na 

zabezpečenie ochrany diel alebo iných 

predmetov ochrany. Tieto opatrenia by 
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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. 

mali byť v súlade s Chartou základných 

práv Európskej únie a nemali by 

poskytovateľom služieb informačnej 

spoločnosti ukladať všeobecnú povinnosť 

monitorovať informácie, ktoré prenášajú 

alebo ukladajú, ako je uvedené v 

článku 15 smernice 2000/31/ES. 

_________________ _________________ 

34Smernica 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). 

34Smernica 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 A8-0245/205 

Pozmeňujúci návrh  205 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské práva na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 38 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (38b) 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 na ne 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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6.9.2018 A8-0245/206 

Pozmeňujúci návrh  206 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské práva 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 A8-0245/207 

Pozmeňujúci návrh  207 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské práva na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. 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 

na účely vyťažovania textov a dát z diel 

alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú 

zákonne prístupné na internete, ak si 

nositeľ práv nevyhradil takéto využitie 

v strojovo čitateľnom formáte. 

 Táto výnimka sa nevzťahuje na 

vyťažovanie textov a dát z tlačových 

publikácií v zmysle článku 2 bodu 4 tejto 

smernice ani na vyťažovanie textov a dát 

z diel a iných predmetov ochrany 

obsiahnutých v tlačovej publikácie, ak 

vydavatelia týchto tlačových publikácií 

vyjadria túto výhradu tým, že svoje webové 

stránky uvedú v centrálnom informačnom 

bode online. 

 Keď už rozmnoženiny a extrakcie 

vytvorené na účely procesu vyťažovania 

textov a dát z takýchto diel a iných 

predmetov ochrany nie sú potrebné, 

ihneď sa vymažú. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Pozmeňujúci návrh  208 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské práva na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. 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 diel alebo 

iných predmetov ochrany, ku ktorým 

výskumné organizácie a inštitúcie správy 

kultúrneho dedičstva získali zákonný 

prístup, ktoré sa vykonávajú v záujme 

neziskového vyťažovania textov a dát na 

účely vedeckého výskumu zo strany 

takýchto organizácií. 

 Neuplatňuje sa žiadne zmluvné 

ustanovenie v rozpore s výnimkou 

stanovenou v prvom pododseku. 

 Rozmnoženiny a extrakcie na účely 

vyťažovania textov a dát sa uchovávajú 

bezpečným spôsobom. Rozmnoženiny sa 

hneď po ukončení výskumnej činnosti 

vymažú alebo uložia u dôveryhodných 

orgánov vymenovaných na tento účel, ak 

sa členské štáty rozhodnú využiť túto 

možnosť. 

Or. en 

 


