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5.9.2018 A8-0245/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

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 

Odôvodnenie 37 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) V posledných rokoch sa zvyšuje 

zložitosť fungovania trhu s online 

obsahom. Rozmach zažívajú online služby 

poskytujúce prístup k obsahu chráneného 

autorským právom, ktorý nahrali ich 

používatelia bez zapojenia držiteľov práv, 
a stali sa hlavným zdrojom prístupu k 

online obsahu. To má vplyv na možnosti 

držiteľov práv určiť, či a za akých 

podmienok sa využívajú ich diela a iné 

predmety ochrany, ako aj na ich možnosti 

získať za ne primeranú odmenu. 

(37) Vývoj digitálnych technológií 

viedol k vzniku nových obchodných 

modelov a posilnil úlohu internetu ako 

hlavného trhu pre distribúciu obsahu 

chráneného autorským právom. V 

priebehu rokov zažívajú rozmach online 

služby umožňujúce svojim používateľom 

uploadovanie diel a prístup verejnosti k 

nim a stali sa dôležitým zdrojom prístupu k 

online obsahu, čo umožňuje rozmanitý a 

jednoduchý prístup k obsahu, ale tiež 

prináša výzvy, keď je obsah chránený 

autorským právom uploadovaný bez 

predchádzajúceho súhlasu nositeľov práv. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

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 

Odôvodnenie 37 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (37a) V súčasnosti sa spotrebúva viac 

kreatívneho obsahu ako kedykoľvek 

predtým. Umožňujú to online platformy a 

agregačné služby. Sú prostriedkom na 

poskytovanie širšieho prístupu ku 

kultúrnym a tvorivým dielam a poskytujú 

skvelé príležitosti, aby kultúrny 

a kreatívny priemysel rozvíjal nové 

obchodné modely. Zvýšená spotreba sa 

však nepremietla do porovnateľného 

zvýšenia príjmov umelcov a autorov. 

Jedným z dôvodov by mohla byť 

nedostatočná jasnosť, pokiaľ ide o 

postavenie týchto online služieb v rámci 

práva elektronického obchodu. Treba 

zvážiť, ako môže tento proces fungovať 

s väčšou právnou istotou a pri 

rešpektovaní všetkých dotknutých strán 

vrátane umelcov a používateľov, pričom 

je dôležité zabezpečiť transparentnosť 

a spravodlivé podmienky pre všetkých. 

Komisia by mala vypracovať usmernenie 

týkajúce sa vykonávania rámca 

zodpovednosti sprostredkovateľov s 

cieľom umožniť online platformám, aby 

si plnili svoje povinnosti a dodržiavali 

pravidlá týkajúce sa zodpovednosti, a s 

cieľom zlepšiť právnu istotu a zvýšiť 

dôveru používateľov. 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Pozmeňujúci návrh  94 

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 

Odôvodnenie 38 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(38) 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. 

(38) 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 podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2000/31/ES34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

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) 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

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 

Odôvodnenie 38 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

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 

Odôvodnenie 38 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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 

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. 

V záujme zabezpečenia fungovania 

akejkoľvek licenčnej zmluvy by mali 

poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti, ktorí aktívne a priamo 

umožňujú používateľom uploadovať, 

sprístupňujú diela a propagujú ich na 

verejnosti, prijať vhodné a primerané 

opatrenia na zabezpečenie ochrany diel 

alebo iných predmetov ochrany. Tieto 

opatrenia by 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 uchovávajú, ako je uvedené v 

článku 15 smernice 2000/31/ES. 

Or. en 

 

 


