
 

AM\1162332SK.docx  PE624.050v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.9.2018 A8-0245/137 

Pozmeňujúci návrh  137 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 31 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

31) Sloboda a pluralita tlače je 

nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia 

kvalitnej žurnalistiky a prístupu občanov k 

informáciám. Tlač prispieva zásadným 

spôsobom k verejnej diskusii a riadnemu 

fungovaniu demokratickej spoločnosti. 

Vydavatelia tlačových publikácií pri 

prechode z tlačených na digitálne 

publikácie čelia problémom, pokiaľ ide o 

udeľovanie licencií na online používanie 

ich publikácií a návratnosť investícií. V 

situácii, keď vydavatelia tlačových 

publikácií nie sú uznaní za držiteľov práv, 

je udeľovanie licencií a presadzovanie práv 

v digitálnom prostredí často zložité a 

neefektívne. 

31) Sloboda a pluralita tlače je 

nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia 

kvalitnej žurnalistiky a prístupu občanov k 

informáciám. Tlač prispieva zásadným 

spôsobom k verejnej diskusii a riadnemu 

fungovaniu demokratickej spoločnosti. 

Rastúca nerovnováha medzi mocnými 

platformami a vydavateľmi tlače, ku 

ktorým môžu patriť aj tlačové agentúry, 

už viedla k pozoruhodnej regresii 

mediálnej scény na regionálnej úrovni. 
Vydavatelia tlačových publikácií a tlačové 

agentúry pri prechode z tlačených na 

digitálne publikácie čelia problémom, 

pokiaľ ide o udeľovanie licencií na online 

používanie ich publikácií a návratnosť 

investícií. V situácii, keď vydavatelia 

tlačových publikácií nie sú uznaní za 

nositeľov práv, je udeľovanie licencií a 

presadzovanie práv v digitálnom prostredí 

často zložité a neefektívne. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/138 

Pozmeňujúci návrh  138 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 32 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

32) Na zabezpečenie udržateľnosti 

vydavateľského odvetvia treba uznávať a 

naďalej podporovať organizačnú a 

finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní 

tlačových publikácií. Na úrovni Únie preto 

treba stanoviť zosúladenú právnu ochranu 

tlačových publikácií, pokiaľ ide o digitálne 

použitia. Takáto ochrana by mala byť 

účinne zabezpečená zavedením do 

právnych predpisov Únie práv súvisiacich s 

autorským právom, pokiaľ ide o 

rozmnožovanie a verejné sprístupňovanie 

tlačových publikácií pri digitálnom použití. 

32) Na zabezpečenie udržateľnosti 

vydavateľského odvetvia treba uznávať a 

naďalej podporovať organizačnú a 

finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní 

tlačových publikácií, a tým zaručiť 

dostupnosť spoľahlivých informácií. Na 

úrovni Únie je preto potrebné, aby členské 

štáty stanovili zosúladenú právnu ochranu 

tlačových publikácií v Únii, pokiaľ ide o 

digitálne použitia. Takáto ochrana by mala 

byť účinne zabezpečená zavedením do 

právnych predpisov Únie práv súvisiacich s 

autorským právom, pokiaľ ide o 

rozmnožovanie a verejné sprístupňovanie 

tlačových publikácií pri digitálnom použití 

s cieľom získať spravodlivú a primeranú 

odmenu za toto použitie. Súkromné 

použitie by sa z tohto odkazu malo 

vylúčiť. Okrem toho by sa zaradenie do 

vyhľadávača nemalo považovať za 

spravodlivú a primeranú odmenu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/139 

Pozmeňujúci návrh  139 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 33 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

33) Na účely tejto smernice je potrebné 

vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby 

zahŕňal len novinárske publikácie 

vydávané poskytovateľom služby, a to 

periodicky alebo pravidelne aktualizované 

na akomkoľvek nosiči, na účely 

informovania alebo zábavy. K takýmto 

publikáciám by patrili napríklad denníky, 

týždenníky a mesačníky všeobecného 

alebo osobitného záujmu a spravodajské 

webové stránky. Periodické publikácie, 

ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo 

akademické účely, ako sú vedecké 

časopisy, by nemali požívať ochranu 

priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto 

smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov 

zadávania hypertextových odkazov (tzv. 

hyperlinking), ktoré nepredstavujú verejný 

prenos. 

33) Na účely tejto smernice je potrebné 

vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby 

zahŕňal len novinárske publikácie 

vydávané poskytovateľom služby, a to 

periodicky alebo pravidelne aktualizované 

na akomkoľvek nosiči, na účely 

informovania alebo zábavy. K takýmto 

publikáciám by patrili napríklad denníky, 

týždenníky a mesačníky všeobecného 

alebo osobitného záujmu a spravodajské 

webové stránky. Periodické publikácie, 

ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo 

akademické účely, ako sú vedecké 

časopisy, by nemali požívať ochranu 

priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto 

smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov 

zadávania hypertextových odkazov (tzv. 

hyperlinking). Ochrana sa nevzťahuje ani 

na faktické informácie, ktoré sa uvádzajú 

v novinárskych článkoch z tlačovej 

publikácie, a preto žiadnej osobe nebráni 

v tom, aby takéto faktické informácie 

uviedla. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/140 

Pozmeňujúci návrh  140 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 34 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

34) Práva udelené vydavateľom 

tlačových publikácií na základe tejto 

smernice by mali mať rovnaký rozsah 

pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a 

sprístupňovanie verejnosti stanovené v 

smernici 2001/29/ES, pokiaľ ide o 

digitálne použitia. Na tieto práva by sa 

takisto mali vzťahovať rovnaké 

ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach, 

aké platia pre práva stanovené v smernici 

2001/29/ES vrátane výnimky pre citácie na 

účely kritiky alebo recenzie stanovenej v 

článku 5 ods. 3 písm. d) uvedenej 

smernice. 

34) Práva udelené vydavateľom 

tlačových publikácií na základe tejto 

smernice by mali mať rovnaký rozsah 

pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a 

sprístupňovanie verejnosti stanovené v 

smernici 2001/29/ES, pokiaľ ide o 

digitálne použitia. Členské štáty by mali 

myť možnosť podriadiť tieto práva 

rovnakým ustanoveniam o výnimkách 

a obmedzeniach, aké platia pre práva 

stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane 

výnimky pre citácie na účely kritiky alebo 

recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 

písm. d) uvedenej smernice. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/141 

Pozmeňujúci návrh  141 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

35) Ochranou priznanou vydavateľom 

tlačových publikácií podľa tejto smernice 

by nemali byť dotknuté práva autorov a 

iných držiteľov práv na diela a iné 

predmety ochrany, ktoré sa v nich 

nachádzajú, a to aj pokiaľ ide o rozsah, v 

akom môžu autori a iní držitelia práv 

využívať svoje diela alebo iné predmety 

ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, v 

ktorej sú zahrnuté. Preto by vydavatelia 

tlačových publikácií nemali mať možnosť 

odvolávať sa na im uznanú ochranu voči 

autorom a iným držiteľom práv. Tým nie 

sú dotknuté zmluvné dohody uzavreté 

medzi vydavateľmi tlačových publikácií na 

jednej strane a autormi a inými držiteľmi 

práv na strane druhej. 

35) Ochranou priznanou vydavateľom 

tlačových publikácií podľa tejto smernice 

by nemali byť dotknuté práva autorov a 

iných nositeľov práv na diela a iné 

predmety ochrany, ktoré sa v nich 

nachádzajú, a to aj pokiaľ ide o rozsah, v 

akom môžu autori a iní nositelia práv 

využívať svoje diela alebo iné predmety 

ochrany nezávisle od tlačovej publikácie, v 

ktorej sú zahrnuté. Preto by vydavatelia 

tlačových publikácií nemali mať možnosť 

odvolávať sa na im uznanú ochranu voči 

autorom a iným nositeľom práv. Autori, 

ktorých práca je zahrnutá do tlačovej 

publikácie, majú právo na primeraný 

podiel z nových dodatočných príjmov, 

ktoré vydavatelia tlače dostávajú za 

sekundárne používanie ich tlačových 

publikácií od poskytovateľov služieb 

informačnej spoločnosti v súlade s 

právami stanovenými v článku 11 ods. 1. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/142 

Pozmeňujúci návrh  142 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

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) 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 nositeľov práv, 

a stali sa hlavným zdrojom prístupu k 

online obsahu chránenému autorským 

právom. Online služby sú prostriedkom na 

poskytnutie širšieho prístupu ku 

kultúrnym a kreatívnym dielam 

a ponúkajú kultúrnemu a kreatívnemu 

priemyslu výborné príležitosti na rozvoj 

nových obchodných modelov. Hoci 

napriek tomu, že umožňujú rôznorodosť a 

jednoduchý prístup k obsahu, prinášajú aj 

výzvy, ak je obsah chránený autorským 

právom nahratý bez predchádzajúceho 

súhlasu nositeľov práv. To má vplyv na 

možnosti nositeľov práv určiť, či a za 

akých podmienok sa využívajú ich diela 

a iné predmety ochrany, ako aj na ich 

možnosti získať primeranú odmenu. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/143 

Pozmeňujúci návrh  143 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

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) Niektoré služby informačnej 

spoločnosti majú v rámci bežného 

využívania umožniť verejnosti prístup k 

obsahu chránenému autorským právom 

alebo inému predmetu ochrany, ktoré 

nahrali ich používatelia. Vymedzenie 

poskytovateľa služieb spoločného 

využívania online obsahu podľa tejto 

smernice sa vzťahuje na poskytovateľov 

služieb informačnej spoločnosti, ktorých 

jedným z hlavných účelov je uchovávať a 

sprístupňovať verejnosti alebo šíriť 

značné množstvo obsahu chráneného 

autorským právom, ktorý bol 

nahraný/sprístupnený jeho používateľmi, 

ktorí optimalizujú obsah a propagujú ho s 

cieľom zisku okrem iného zobrazovaním, 

značkovaním, správou, sekvencovaním 

nahraných diel alebo iných predmetov 

ochrany, bez ohľadu na prostriedok, ktorý 

na tento účel použijú, a teda konajú 

aktívne. V dôsledku toho sa na nich 

nemôže vzťahovať oslobodenie od 

zodpovednosti stanovenej v článku 14 

smernice 2000/31/ES. Vymedzenie pojmu 

poskytovateľa služieb spoločného 

využívania online obsahu podľa tejto 

smernice sa nevzťahuje na mikropodniky 

a malé podniky v zmysle hlavy I prílohy k 

odporúčaniu Komisie 2003/361/ES a 

poskytovateľov služieb, ktorí konajú na 

nekomerčné účely, ako sú napríklad 
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online encyklopédie, a na poskytovateľov 

online služieb, ak je obsah nahraný na 

základe povolenia všetkých dotknutých 

nositeľov práv, ako sú vzdelávacie alebo 

vedecké úložiská. Poskytovatelia 

cloudových služieb na individuálne 

využitie, ktorí neposkytujú priamy prístup 

verejnosti, platformy na vývoj softvéru s 

otvoreným zdrojovým kódom a online 

trhy, ktorých hlavnou činnosťou je 

maloobchodný predaj fyzického tovaru 

online, by sa nemali považovať za 

poskytovateľov online obsahu v zmysle 

tejto smernice. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/144 

Pozmeňujúci návrh  144 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

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 

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 . 

Poskytovatelia služieb spoločného 

využívania online obsahu vykonávajú 

úkon verejného prenosu, a preto 

zodpovedajú za obsah, ktorý poskytujú, a 

preto by mali uzavrieť spravodlivé a 

primerané licenčné zmluvy s nositeľmi 

práv. Uzatvárané licenčné zmluvy by mali 

v rovnakej miere a rozsahu zahŕňať aj 

zodpovednosť používateľov, ak konajú na 

nekomerčné účely. V súlade s článkom 11 

ods. 2a sa zodpovednosť poskytovateľov 

služieb spoločného využívania online 

obsahu podľa článku 13 nevzťahuje na 

hypertextové odkazy v súvislosti s 

tlačovými publikáciami. Dialóg medzi 

zainteresovanými stranami má v 

digitálnom svete zásadný význam. Mali by 

vymedziť najlepšie postupy na 

zabezpečenie fungovania licenčných 

zmlúv a spolupráce medzi poskytovateľmi 

služieb spoločného využívania online 

obsahu a nositeľmi práv. Pri týchto 

najlepších postupoch by sa mal zohľadniť 

rozsah, v ktorom obsah porušuje autorské 

práva v rámci služby. 

_________________  

34 Smernica 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. 
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v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1 – 16). 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/145 

Pozmeňujúci návrh  145 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

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 optimalizáciou 

prezentácie nahratých diel alebo 

predmetov ochrany alebo ich 

propagovaním, a to bez ohľadu na 

povahu prostriedkov použitých na tento 

účel. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


