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6.9.2018 A8-0245/209 

Pozmeňujúci návrh  209 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. V iných prípadoch, než sú uvedené 

v odseku 1, platí, že licencia, na základe 

ktorej užívateľ licencie smie vykonávať 

extrakcie a reprodukcie z diela alebo 

iného chráneného predmetu ochrany, sa 

považuje za licenciu, ktorá umožňuje 

textovú a dátovú ťažbu a v prípade 

potreby aj ich subdodávateľmi bez toho, 

aby sa vyžadovalo akékoľvek osobitné 

povolenie nositeľov práv, pokiaľ sa strany 

nedohodnú inak a nositeľ práv si vyhradí 

také využitie v strojovo čitateľnom 

formáte. Reprodukcie a extrakcie na účely 

spracovania textu a hĺbkovej analýzy 

údajov takýchto diel a iných predmetov 

ochrany sa musia vymazať ihneď potom, 

ako už nie sú na tento účel potrebné. 

Všetky reprodukcie diel alebo iných 

predmetov ochrany, ktoré sa uchovávajú 

dlhšie, ako sa požaduje, sú vylúčené z 

rozsahu pôsobnosti tohto odseku. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/210 

Pozmeňujúci návrh  210 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

 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. 
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 (2) Akékoľvek zmluvné ustanovenie, ktoré 

je v rozpore s výnimkou stanovenou 

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 A8-0245/211 

Pozmeňujúci návrh  211 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

 Sloboda panorámy 

 1. Členské štáty ustanovia výnimku alebo 

obmedzenie práv stanovených v článkoch 

2 a 3 smernice 2001/29/ECS a v článku 5 

písm. a) a v článku 7 ods. 1 smernice 

96/9/ES na povolenie rozmnožovania 

a používania diel, ako sú napríklad 

architektonické alebo sochárske diela, 

vyrobených, aby sa natrvalo nachádzali 

na verejných miestach. 

 2. Akékoľvek zmluvné ustanovenie, ktoré 

je v rozpore s výnimkou stanovenou 

v tomto článku, je nevymožiteľné. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/212 

Pozmeňujúci návrh  212 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Ochrana tlačových publikácií pri 

digitálnom používaní 

Udeľovanie licencií a presadzovanie práv 

v tlačových publikáciách týkajúcich sa 

digitálneho použitia 

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. 

1. Členské štáty stanovia , že v 

prípade, ak neexistuje dôkaz o opaku, sa 

vydavateľ tlačového publikácie považuje 

za osobu oprávnenú uzatvárať licencie a 

žiadať o uplatnenie opatrení, postupov a 

prostriedkov nápravy uvedených v 

smernici 2004/48/ES a článku 8 smernice 

2001/29/ES, pokiaľ ide o práva stanovené 
v článku 2 a 3 (2) smernice 2001/29/ES 

týkajúce sa digitálneho používania diel a 

iných predmetov ochrany, ktoré sú 

súčasťou takejto tlačovej publikácie, za 

predpokladu, že sa v tejto publikácii objaví 

meno vydavateľa. 

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 

2. Predpokladmi uvedenými v odseku 

1 nie sú dotknuté 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 

predpokladov dovolávať, a najmä ich 

takéto práva nezbavujú práva využívať ich 

diela a iné predmety ochrany nezávisle od 
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súčasťou. tlačovej publikácie, ktorej sú súčasťou. 

3. Články 5 až 8 smernice 001/9/ES a 

smernice 01/8/EÚ sa uplatňujú mutatis 

mutandis v súvislosti s právami 

uvedenými v odseku 1. 

 

4. Platnosť práv uvedených v odseku 

1 uplynie tri roky po uverejnení tlačovej 

publikácie. Toto obdobie sa počíta od 

prvého januára roku nasledujúceho po 

dátume uverejnenia. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/213 

Pozmeňujúci návrh  213 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 11 a 

 Poskytovanie hypertextových odkazov k 

dielam 

 Poskytovanie hypertextových odkazov na 

webovej stránke k dielam dostupným 

na inej webovej stránke, ak tieto odkazy 

obsahujú len informácie potrebné na 

nájdenie a/alebo vyžiadanie obsahu 

zdroja, nie sú verejným prenosom. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/214 

Pozmeňujúci návrh  214 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 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. 

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 

zmlúvrešpektuje 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. 

 1a. S cieľom zabezpečiť fungovanie 

licenčných zmlúv podľa odseku 1 
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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. 

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. 

 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. 

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 

 


