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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.9.2018 A8-0245/194 

Pozmeňujúci návrh  194 

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 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Je potrebné uznať záujem 

verejnosti zapájať sa do verejnej sféry bez 

neprimeraných obmedzení vyplývajúcich z 

výhradných práv, a to prostredníctvom 

výnimky týkajúcej sa používania 

zobrazení budov a trvalých štruktúr. 

Profesionálni fotografi, autori a iní 

nositelia práv, spotrebitelia, používatelia 

z inštitúcií a poskytovatelia služieb 

prevažne používajú zobrazenia stavieb na 

základe vnútroštátnych výnimiek v rámci 

„slobody panorámy“ a mali by mať 

právnu istotu pri cezhraničnom použití. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/195 

Pozmeňujúci návrh  195 

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 

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. 

Mala by sa preto zabezpečiť udržateľnosť 

odvetvia vydavateľstva tlače. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/196 

Pozmeňujúci návrh  196 

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 

Odôvodnenie 31 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (31a) Vydavatelia tlačových publikácií 

pri prechode z tlačených na digitálne 

publikácie čoraz viac čelia problémom, 

pokiaľ ide o udeľovanie licencií na online 

používanie ich publikácií a návratnosť 

investícií. Tlačové publikácie obsahujú 

prevažne literárne diela, ale čoraz viac 

zahŕňajú aj iné druhy diel a predmetov 

ochrany, najmä fotografie a videá. 

Vzhľadom na veľký počet autorov a iných 

nositeľov práv zapojených do vytvorenia 

tlačovej publikácie je udeľovanie licencií 

a presadzovania práv v rámci tlačových 

publikáciách v digitálnom prostredí často 

zložité a neefektívne. Vydavatelia môžu 

čeliť ťažkostiam, najmä keď preukazujú, 

že práva na takéto diela a iné predmety 

ochrany boli na nich prevedené alebo im 

boli udelené licencie na účely uzatvárania 

licencií alebo presadzovania práv v 

súvislosti s ich tlačovými publikáciami. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/197 

Pozmeňujúci návrh  197 

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 

Odôvodnenie 31 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (31b) Je potrebné, aby vydavatelia 

tlačových publikácií získali od autorov a 

iných nositeľov práv všetky príslušné 

ekonomické práva na začlenenie ich diel 

alebo iných predmetov ochrany do 

tlačovej publikácie. Táto zásada by sa 

mala naďalej uplatňovať. Malo by sa 

však uľahčiť udeľovanie licencií a 

presadzovanie práv nadobudnutých vo 

vzťahu k tretím stranám, ale zároveň by 

sa nemali ovplyvňovať zmluvné 

podmienky uzatvorené medzi vydavateľmi 

tlačových publikácií na jednej strane a 

autormi a inými nositeľmi práv na strane 

druhej. Je preto potrebné ustanoviť na 

úrovni Únie vyvrátiteľnú domnienku, že 

sa vydavateľ môže považovať za osobu 

majúcu právo na uzatváranie licencií a 

presadzovanie práv na rozmnožovanie a 

sprístupňovanie verejnosti, pokiaľ ide o 

digitálne používanie diel a iných 

predmetov ochrany, ktoré sú uvedené v 

tlačovej publikácii, za predpokladu, že sa 

v tejto publikácii objaví meno vydavateľa. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/198 

Pozmeňujúci návrh  198 

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 

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 A8-0245/199 

Pozmeňujúci návrh  199 

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 

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 na akomkoľvek nosiči vrátane 

papierového, a tak, aby to bolo chápané 

ako hospodárska činnosť, ktorá podľa 

práva Únie predstavuje poskytovanie 

služieb. Tlačové publikácie, ktoré by mali 

zahrnuté, sú tie, ktorých účelom je 

informovať širokú verejnosť a ktoré sú 

periodicky alebo pravidelne 

aktualizované. 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 

prezumpciu práv priznaných vydavateľom 

pre tlačové publikácie uvedené v tejto 

smernice. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/200 

Pozmeňujúci návrh  200 

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 

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 
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6.9.2018 A8-0245/201 

Pozmeňujúci návrh  201 

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 

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) Domnienkou pre vydavateľov 

tlačových publikácií uvedenou v tejto 

smernici 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 domnienku uvedenú v 

tejto smernici voči autorom a iným 

nositeľom práv alebo voči iným 

oprávneným používateľom rovnakých diel 
a iných predmetov ochrany. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/202 

Pozmeňujúci návrh  202 

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 

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 zaznamenali online služby 

umožňujúce používateľom nahrávanie 

diel a ich sprístupňovanie verejnosti 

vzostup a stali sa dôležitým zdrojom 

prístupu k online obsahu, čo umožňuje 

rozmanitosť a jednoduchý prístup k 

obsahu, ale prináša aj problémy, keď sa 

obsah chránený autorským právom 

nahráva bez predchádzajúceho súhlasu 

nositeľov práv. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/203 

Pozmeňujúci návrh  203 

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 

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. 

Or. en 
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