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6.9.2018 A8-0245/170 

Pozmeňujúci návrh  170 

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 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Rýchly technologický rozvoj 

naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné 

predmety ochrany vyrábajú, produkujú, 

distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú 

nové obchodné modely a nové subjekty. 

Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre 

autorské práva sú naďalej platné. Pretrváva 

však právna neistota držiteľov práv, ako aj 

používateľov, pokiaľ ide o niektoré 

použitia vrátane cezhraničných používaní 

diel a iných predmetov ochrany v 

digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v 

oznámení Komisie s názvom „Kroky 

smerom k modernému, európskejšiemu 

rámcu autorských práv“26, v niektorých 

oblastiach je potrebné prispôsobiť a 

doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa 

upravujú autorské práva. Touto smernicou 

sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie 

niektorých výnimiek a obmedzení 

digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, 

ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých 

postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o 

šírenie obchodne nedostupných diel a 

sprístupňovanie online audiovizuálnych 

diel na platformách videa na požiadanie s 

cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V 

záujme dosiahnutia dobre fungujúceho trhu 

autorských práv by sa mali zaviesť aj 

pravidlá týkajúce sa práv na publikovanie, 

používania diel a iných predmetov 

ochrany poskytovateľmi online služieb, 

(3) Rýchly technologický rozvoj 

naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné 

predmety ochrany vyrábajú, produkujú, 

distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú 

nové obchodné modely a nové subjekty. 

Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre 

autorské práva sú naďalej platné. Pretrváva 

však právna neistota držiteľov práv, ako aj 

používateľov, pokiaľ ide o niektoré 

použitia vrátane cezhraničných používaní 

diel a iných predmetov ochrany v 

digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v 

oznámení Komisie s názvom „Kroky 

smerom k modernému, európskejšiemu 

rámcu autorských práv“26, v niektorých 

oblastiach je potrebné prispôsobiť a 

doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa 

upravujú autorské práva. Touto smernicou 

sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie 

niektorých výnimiek a obmedzení 

digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, 

ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých 

postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o 

šírenie obchodne nedostupných diel a 

sprístupňovanie online audiovizuálnych 

diel na platformách videa na požiadanie s 

cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V 

záujme dosiahnutia dobre fungujúceho trhu 

autorských práv by sa mali zaviesť aj 

pravidlá týkajúce sa transparentnosti zmlúv 

autorov a výkonných umelcov. 
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ktorí uchovávajú a sprístupňujú obsah 

nahratý používateľmi, ako aj 
transparentnosti zmlúv autorov 

a výkonných umelcov. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Pozmeňujúci návrh  171 

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 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Aby mohli občania a spotrebitelia 

naplno využívať príležitosti, ktoré 

ponúkajú nové technológie, malo by sa v 

rámci vnútorného trhu povoliť verejné 

požičiavanie literárnych diel, a to aj 

v elektronickej podobe. Pojem 

požičiavanie sa v zmysle článku 1 ods. 1, 

článku 2 ods. 1 písm. b) a článku 6 ods. 1 

smernice 2006/115/ES vzťahuje na 

požičiavanie nielen fyzických kníh, ale aj 

ich digitálnej kópie. Ak členské štáty 

uplatnia výnimku stanovenú v článku 6 

smernice 2006/115/ES, knižnice by mali 

mať možnosť nakupovať akékoľvek 

fyzické knihy na trhu. Po ich zakúpení ich 

môžu požičiavať bez obmedzení 

vyplývajúcich zo zmluvných podmienok 

alebo iných opatrení ochrany, ktoré 

bránia uplatňovaniu výnimiek a 

obmedzení autorských práv. Tieto 

ustanovenia by sa mali vzťahovať aj na 

elektronické knihy. V záujme dosiahnutia 

právnej istoty a harmonizácie na 

vnútornom trhu by mali členské štáty 

zaistiť, aby bola výnimka z výhradného 

práva na verejné vypožičiavanie 

stanovená v článku 6 smernice 

2006/115/ES povinná. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Pozmeňujúci návrh  172 

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 

Odôvodnenie 28 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28a) V záujme dosiahnutia všeobecného 

verejného cieľa, ktorým je zlepšenie 

prístupu ku kreatívnemu obsahu, 

informáciám a poznatkom a podpora ich 

šírenia, a v záujme zabezpečenia právnej 

istoty v rámci vnútorného trhu by sa mala 

zaviesť definícia verejného vlastníctva. 

Takisto treba zdôrazniť, že konečným 

cieľom väčšiny autorov, výkonných 

umelcov a tvorcov je v prvom rade ľudský 

a spoločenský rozvoj a prosperita, a nie 

potenciálny hospodársky zisk. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Pozmeňujúci návrh  173 

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 

Odôvodnenie 28 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28b) Je nanajvýš dôležité jasne 

stanoviť, že v prípade, že sa dielo alebo 

iný predmet ochrany stane verejným 

vlastníctvom, akákoľvek verná 

reprodukcia tohto diela alebo predmetu 

ochrany, či už analogická alebo digitálna, 

ktorá nepredstavuje nové alebo 

transformované dielo alebo predmet 

ochrany, by mala zostať verejným 

vlastníctvom. Do verejného vlastníctva by 

mali patriť diela alebo iné predmety 

ochrany, v prípade ktorých uplynulo 

obdobie platnosti autorských práv alebo 

sa na ne tieto práva nikdy nevzťahovali, 

alebo sa ich nositelia týchto práv 

dobrovoľne zriekli. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Pozmeňujúci návrh  174 

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 

Odôvodnenie 28 c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28c) Po uplynutí obdobia platnosti 

autorských práv vzťahujúcich sa na 

určité dielo alebo iný predmet ochrany 

môže byť nesmierne ťažké stanoviť, že sa 

takéto dielo alebo predmet ochrany stali 

verejným vlastníctvom. Môže sa stať, že 

diela alebo iné predmety ochrany vo 

verejnom vlastníctve nebudú nikdy 

identifikované, čo bráni prístupu k 

obsahu, informáciám a poznatkom. 

Členské štáty by mali umožniť autorom, 

výkonným umelcom a výrobcom, ktorí 

nemajú v úmysle chrániť svoje dielo alebo 

iný predmet ochrany autorským právom, 

aby ich venovali– či už v úplnom rozsahu 

alebo ich časť – verejnosti. Treba uznať, 

že konečným cieľom väčšiny autorov, 

výkonných umelcov a tvorcov je v prvom 

rade ľudský a spoločenský rozvoj a 

prosperita, a nie potenciálny hospodársky 

zisk. Vzhľadom na to by členské štáty 

mali podporovať využívanie príslušných 

rovnocenných licencií pre verejné 

vlastníctvo (napr. licencie Creative 

Commons). To by umožnilo autorom, 

výkonným umelcom a výrobcom dať 

potenciálnym opakovaným používateľom 

jasne najavo, že dielo je vo verejnom 

vlastníctve, čím by sa podporilo šírenie 

obsahu, informácií a poznatkov. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Pozmeňujúci návrh  175 

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 

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. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Pozmeňujúci návrh  176 

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 

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. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Pozmeňujúci návrh  177 

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 

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. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Pozmeňujúci návrh  178 

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 

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. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


