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SUGGESTIONS 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. upozorňuje na význam európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ktorá jednotnému 

trhu poskytuje skôr príležitosti, než by vytvárala prekážky, a zdôrazňuje, že európsky 

kultúrny a kreatívny priemysel je hnacou silou hospodárskeho rastu, inovácií a tvorby 

pracovných miest v EÚ, keďže zamestnáva vyše 7 miliónov ľudí a vytvára viac ako 4,2 % 

HDP EÚ; zdôrazňuje, že kultúrny a kreatívny priemysel pokračoval vo vytváraní 

pracovných miest aj počas hospodárskej krízy v rokoch 2008 – 2012 a zohral dôležitú 

úlohu pri oživení konkurencieschopnosti Únie; zdôrazňuje skutočnosť, že vznikli nové 

obchodné modely a inovačné služby v online prostredí; 

2. zdôrazňuje, že kultúrny a kreatívny obsah online je kľúčovým stimulom rozvoja 

informačnej spoločnosti, informačných technológií a investícií do digitálnej infraštruktúry 

a služieb, čím sa podporuje inovácia, rast a tvorivosť; 

3. kladie dôraz na to, že autorské práva a s nimi súvisiace práva predstavujú právny rámec 

európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu a tvoria základ nevyhnutný na to, aby 

tento priemysel dokázal vytvárať hospodársku činnosť, konkurencieschopnosť, pracovné 

miesta, tvorivosť a inovácie; podčiarkuje, že produktivita sektora naďalej rastie, a 

zdôrazňuje, že súčasný roztrieštený a zastaraný systém bráni plnému rozvoju a fungovaniu 

európskeho jednotného digitálneho trhu; 

4. víta veľký záujem občanov EÚ o verejnú konzultáciu týkajúcu sa revízie predpisov EÚ v 

oblasti autorských práv, ktorú usporiadala Komisia, ako aj ich príspevky; 

5. zdôrazňuje, že autorské práva a s nimi súvisiace práva by mali predstavovať vyvážený 

právny rámec európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu s cieľom vytvárať 

hospodársku činnosť a pracovné miesta; zdôrazňuje však, že súčasný roztrieštený 

a zastaraný systém poplatkov spôsobuje veľké problémy pri rozvoji európskeho 

jednotného digitálneho trhu, a preto je hrozbou pre rast a hospodársky rozvoj; 

6. kladie dôraz na to, že autorské práva a s nimi súvisiace práva predstavujú právny rámec 

európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu a tvoria základ nevyhnutný na to, aby toto 

odvetvie dokázalo vytvárať hospodársku činnosť a pracovné miesta; zdôrazňuje, že hoci 

produktivita kultúrneho a kreatívneho priemyslu naďalej rastie, zisky držiteľov práv 

v odvetví sa znižujú; 

7. zdôrazňuje, že autorské práva a s nimi súvisiace práva predstavujú právny rámec 

európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ako aj odvetvia vzdelávania a výskumu 

a odvetvia, ktoré má úžitok z výnimiek a obmedzení týchto práv, a tvoria základ ich 

činnosti a zamestnanosti; 

8. kladie dôraz na to, že autorské práva a s nimi súvisiace práva sú právami, na ktorých sa 

zakladajú všetky kreatívne odvetvia a súvisiaci hodnotový reťazec; vyzýva preto Komisiu, 

aby podporovala a chránila práva duševného vlastníctva tvorcov s cieľom umožniť 
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rozmach kreatívnych odvetví v Európe; 

9. víta odhodlanie Komisie ďalej rozvíjať digitálnu agendu EÚ vrátane cieľa zmodernizovať 

pravidlá v oblasti autorských práv; uznáva, že je potrebné zrevidovať smernicu 

2001/29/ES s cieľom zabezpečiť primeranú odmenu pre autorov, interpretov a iných 

držiteľov práv a primeranú ochranu týchto práv, ako aj spravodlivú rovnováhu medzi 

všetkými zúčastnenými stranami (MSP, spotrebiteľmi, používateľmi, tvorcami a držiteľmi 

práv) v európskom kultúrnom hospodárstve v digitálnej ére, ktorá so sebou prináša 

meniace sa a neustále sa vyvíjajúce technologické prostredie a vyvoláva zmeny v správaní 

užívateľov spolu s príležitosťami a výzvami; domnieva sa, že takéto preskúmanie by malo 

zabezpečiť nevyhnutnú právnu zrozumiteľnosť, stabilitu a istotu, ako aj flexibilitu 

potrebnú na podporu investícií a rastu v kreatívnom a kultúrnom odvetví a zároveň 

odstrániť právnu neistotu a nesúlad, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú fungovanie jednotného 

digitálneho trhu; požaduje tiež pevné odhodlanie znovu otvoriť – a to čo najskôr v záujme 

konzistentnosti – smernicu 2000/31/ES o elektronickom obchode; domnieva sa, že jedným 

z hlavných cieľov tohto preskúmania by mala byť modernizácia autorských práv, aby sa 

uľahčil cezhraničný prístup k službám a obsahu, pričom by sa zachovala vysoká úroveň 

ochrany práv duševného vlastníctva a prispievalo by sa k rozvoju a kultúrnej rozmanitosti; 

10. zdôrazňuje, že modernizácia súčasných predpisov týkajúcich sa autorských práv je 

neoddeliteľnou súčasťou digitálnej ekonomiky; 

11. kladie dôraz na to, že inovácia v oblasti tvorivosti a technologický pokrok môžu mať 

významný vplyv na životy ľudí, pretože umožňujú rôznym skupinám tvorivo 

komunikovať a vzájomne spolupracovať, čím zlepšujú existujúce zručnosti tvorivých ľudí 

a vytvárajú pridanú hodnotu; domnieva sa, že to prispieva k zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti a zamestnanosti a zlepšovaniu inovácií v celej Európe; 

12. uznáva, že komerčné činnosti porušujúce autorské práva predstavujú vážnu hrozbu 

pre fungovanie jednotného digitálneho trhu a rozvoj legálnej ponuky rôznorodého 

kultúrneho a tvorivého obsahu online; 

13. vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie rôznych mechanizmov súkromného kopírovania 

v Európe, pričom zohľadní účinnosť a transparentnosť poplatkov a zmeny vo využívaní 

súkromného kopírovania; domnieva sa, že Komisia by mala rozdiely v mechanizmoch 

súkromného kopírovania riešiť, aby zabezpečila voľný pohyb tovaru a služieb na 

vnútornom trhu a spravodlivé odmeňovanie kreatívneho a kultúrneho obsahu a umožnila 

rozvoj nových a inovatívnych obchodných modelov; 

14. zdôrazňuje, že reforma acquis EÚ v oblasti autorských práv by mala naďalej posilňovať 

kultúrny a kreatívny priemysel Európy zvyšovaním právnej istoty v digitálnej oblasti pre 

všetky zúčastnené strany vrátane držiteľov práv, podnikov a používateľov, a vytváraním 

stimulov pre inovatívne systémy udeľovania licencií online a nové obchodné modely na 

distribúciu obsahu online, čo odvetviu umožní využívať výhody digitálnej revolúcie pri 

súčasnom zabezpečení vyváženého hodnotového reťazca; 

15. pripomína, že výnimky a obmedzenia, pokiaľ ide o autorské práva, sú kľúčovým 

aspektom systému autorských práv a že inštitúcie využívajúce takéto výnimky a 

obmedzenia výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu, inováciám a vytváraniu 
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pracovných miest v EÚ; vyzýva Komisiu, aby navrhla harmonizovaný rámec výnimiek 

a obmedzení s cieľom riešiť nedostatky fragmentovaného trhu, zvýšiť právnu istotu 

a podporiť cezhraničnú dostupnosť obsahu chráneného autorskými právami, aby sa tým 

umožnil rovnaký prístup ku kultúrnej rozmanitosti v celej EÚ a vyhovelo sa očakávaniam 

spotrebiteľov; pripomína, že členské štáty by pri stanovovaní výnimiek a obmedzení mali 

zabezpečiť, aby neboli v rozpore s bežným využívaním diela alebo predmetu ochrany 

a aby sa neprimerane nepoškodzovali oprávnené záujmy držiteľa práv; požaduje opätovné 

posúdenie výnimiek na účely výskumu a vzdelávania, ktoré by sa malo vzťahovať na 

vzdelávacie a výskumné činnosti spojené so vzdelávacími zariadeniami alebo s 

inštitúciami, ktoré boli uznané vnútroštátnymi orgánmi alebo právnymi predpismi alebo v 

rámci rozsahu pôsobnosti vzdelávacieho či výskumného programu. naliehavo žiada 

Komisiu, aby našla spôsoby, ako by verejné a výskumné knižnice mohli verejnosti 

požičiavať knihy na osobné použitie v elektronickej podobe bez ohľadu na miesto 

prístupu a zabezpečili spravodlivú odmenu pre držiteľov práv; 

16. požaduje prijatie povinnej výnimky, ktorá umožní verejným a výskumným knižniciam 

požičiavať verejnosti knihy na osobné použitie v elektronickej podobe, a to bez 

ohľadu na miesto prístupu; 

17. uznáva, že vhodným prispôsobením smernice 2001/29/ES digitálnej ére sa môže podnietiť 

podnikanie a vznik nových obchodných modelov, čím sa podporia inovácie 

a zamestnanosť; 

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť výrazne skrátiť dĺžku harmonizovaných 

období trvania ochrany autorských práv v rámci programu modernej obchodnej politiky; 

19. zdôrazňuje význam zmluvnej slobody všetkých držiteľov práv, ktorí by mali mať možnosť 

slobodne uplatňovať svoje práva; považuje za nevyhnutné vytvoriť právny rámec, ktorý 

bude založený na dôkazoch, pričom sa v ňom zohľadnia skúsenosti všetkých príslušných 

zainteresovaných strán a súčasne sa ním posilní vyjednávacia a zmluvná pozícia všetkých 

tvorcov vo vzťahu k ostatným držiteľom práv a sprostredkovateľom; 

20. navrhuje preskúmanie zodpovednosti poskytovateľov služieb a sprostredkovateľov s 

cieľom objasniť ich právne postavenie a zodpovednosť, pokiaľ ide o autorské práva, 

zaručiť náležitú starostlivosť v celom tvorivom procese a dodávateľskom reťazci 

a zabezpečiť spravodlivú odmenu pre tvorcov a držiteľov práv v rámci Únie; 

21. považuje za potrebné, aby sa v rámci celkovej reformy autorských práv zaviedli opatrenia 

na zvýšenie cezhraničnej ponuky a dostupnosti digitálneho obsahu, ako sú napríklad nové 

predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa, rozvoj elektronického obchodu, zbližovanie 

sadzieb DPH a rozširovanie digitálnych sietí; 

22. považuje za nevyhnutné zabezpečiť jasný aktualizovaný rámec pre kultúrne inštitúcie, 

ktorý knižniciam umožní elektronické požičiavanie kníh a vďaka ktorému budú môcť 

knižnice, archívy a múzeá sprístupňovať online tie chránené diela, ktoré už nie sú určené 

na komerčné využitie; 

23. je presvedčený, že občania by mali mať prístup k online obsahu z iného členského štátu a 

možnosť kúpiť tento obsah, a domnieva sa, že obmedzovanie prístupu k online obsahu na 
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základe toho, kde sa užívatelia nachádzajú, bráni rozvoju jednotného digitálneho trhu; víta 

poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva podľa smernice 2014/26/EÚ ako príklad 

a spôsob prekonania fragmentácie vnútorného trhu; nabáda na vypracovanie vyvážených, 

flexibilných a trhovo orientovaných riešení, ktoré prispejú k prekonaniu všetkých 

jestvujúcich prekážok zamedzujúcich cezhraničný prístup k produktom a službám a ich 

dostupnosť, pričom treba rešpektovať kultúrnu rozmanitosť, vrátane vypracovania 

mechanizmov zlepšujúcich cezhraničnú prenosnosť zákonne získaného  a sprístupneného 

obsahu v EÚ; 

24. domnieva sa, že obmedzovanie prístupu k online obsahu na základe toho, kde sa 

používatelia, ktorí už za prístup zaplatili, nachádzajú, je škodlivé pre fungovanie sietí 

a bráni rozvoju jednotného digitálneho trhu; 

25. poukazuje na to, že rýchle tempo technologického rozvoja a zmena obchodných modelov 

na digitálnom trhu si vyžadujú technologicky neutrálny právny a legislatívny rámec v 

oblasti autorských práv; zdôrazňuje, že ochranu autorských práv a s nimi súvisiacich práv 

treba rešpektovať online i offline, ale zároveň konštatuje, že digitálne prostredie nie je 

rovnaké ako analógový svet, a zdôrazňuje potrebu dôkladne preskúmať zoznam výnimiek 

a obmedzení a zvážiť, či sú potrebné dodatočné alebo alternatívne formy ochrany 

autorských práv zamerané na riešenie tejto problematiky a prispenie k hospodárskemu 

rastu, konkurencieschopnosti a plnému rozvoju jednotného digitálneho trhu; 

26. berie na vedomie význam územných licencií v EÚ, najmä so zreteľom na audiovizuálnu 

a filmovú produkciu, ktorá sa primárne zakladá na systémoch vysielateľov v oblasti 

predbežného nákupu alebo predbežného financovania; 

27. kladie dôraz na to, že poplatky v digitálnej oblasti by mali byť transparentnejšie 

a optimalizované s cieľom chrániť práva držiteľov práv a spotrebiteľov, a to aj so 

zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 

o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o 

poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie 

na vnútornom trhu; 

28. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a navrhla riešenia v súvislosti s automatizovanými 

technikami analýzy textu a údajov (analýza textu a hĺbková analýza údajov) na účely 

vedeckého výskumu, a to najmä na nekomerčné účely, ak bolo získané povolenie na 

čítanie diela a so zreteľom na možnosti, ako je napríklad licenčný model, ktorý už 

vypracovalo niekoľko členských štátov s cieľom umožniť výskumníkom udržať 

konkurenčnú výhodu Európy v globálnom prostredí; 

29. podčiarkuje nutnosť podporiť väčšiu interoperabilitu, najmä pokiaľ ide o softvér 

a terminály, pretože nedostatočná interoperabilita bráni inováciám, obmedzuje 

hospodársku súťaž a poškodzuje spotrebiteľa; je presvedčený, že nedostatočná 

interoperabilita vedie k dominancii jedného konkrétneho produktu alebo služby na trhu, 

čo narúša hospodársku súťaž a obmedzuje možnosti výberu pre spotrebiteľov v EÚ; 

30. uznáva, že veľké rozšírenie internetového pokrytia podnietilo rozvoj nových foriem 

využívania diel, a požaduje primerané riešenia, pokiaľ ide o kompenzáciu držiteľov práv 

v digitálnom prostredí, ktoré zabezpečia aj prístup občanov ku kultúrnym statkom 



 

AD\1058332SK.doc 7/9 PE549.303v03-00 

 SK 

a znalostiam; 

31. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či opatrenia, ktorých účelom je zabezpečiť spravodlivú 

kompenzáciu držiteľov práv s ohľadom na reprodukcie ich diel vykonané fyzickými 

osobami na súkromné použitie, ako sú poplatky za súkromné kopírovanie, predstavujú 

aktuálne a účinné riešenia, pričom bude v plnej miere rešpektovať zásadu subsidiarity; 

32. nabáda knižnice a archívy, aby uzatvorili dobrovoľné dohody s držiteľmi práv, ktoré by 

im umožnili plniť ich verejné poslanie v digitálnej spoločnosti a súčasne rešpektovať 

práva držiteľov práv; 

33. zdôrazňuje, že pri každej legislatívnej zmene v tejto oblasti by sa mal pre všetkých, a 

najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, zabezpečiť prístup k produktom a službám 

chráneným autorskými právami a s nimi súvisiacimi právami a zodpovedajúcim 

spôsobom by sa malo zaistiť prispôsobenie digitálnemu prostrediu; uznáva, že v situácii, 

keď používatelia so zdravotným postihnutím nemajú možnosť kúpiť obsah vo vhodnom 

formáte, môžu vzniknúť prekážky pre obchodnú činnosť podnikov a môže sa znižovať 

kultúrna tvorba a ponuka obsahu dostupná v členských štátoch; naliehavo žiada EÚ, aby 

ratifikovala Marakéšsku zmluvu o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby 

nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, v ktorej sa 

požaduje, aby existovala povinná výnimka pre nekomerčné využitia zo strany osôb so 

zdravotným postihnutím, ktoré sa priamo viažu na postihnutie, a to v rozsahu, ktorý si 

vyžaduje daný druh postihnutia; 

34. domnieva sa, že ochrana autorských práv je len taká účinná ako opatrenia na jej 

presadzovanie a z tohto dôvodu môže zabezpečiť úspešný rozvoj  kultúrneho a 

kreatívneho priemyslu v Európe a ochranu inovácií z jeho strany iba vtedy, ak bude 

dôrazná; 

35. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri revízii rámca v oblasti autorských práv vzala do úvahy 

rýchlo narastajúce využívanie tvorivých diel v používateľmi vytváranom obsahu a na 

platformách sociálnych médií na internete a zlepšila informovanie používateľov o 

povinnostiach so zreteľom na každú osobu, ktorá vedome poskytuje hypertextové odkazy 

na nepovolený obsah alebo odkazy, ktoré obchádzajú platený prístup k obsahu; domnieva 

sa, že cieľom každého nového návrhu by malo byť nájdenie spôsobu ako chrániť práva 

duševného vlastníctva a konečných používateľov a zároveň pomáhať rozvoju 

dynamického internetu, kde technológia a prístup na internet môžu jednotlivcom naďalej 

umožňovať, aby boli inovatívni a kreatívni; domnieva sa, že Komisia by mohla navyše 

navrhnúť právne vymedzenie pojmu „voľné“ diela a zabezpečiť, aby takéto diela boli 

chránené proti súkromnému privlastneniu pomocou digitalizácie alebo iných prostriedkov; 

36. so znepokojením konštatuje, že nedochádza k spravodlivému deleniu sa o hodnotu 

vytvorenú v digitálnej ekonomike z využívania diel chránených autorskými právami s 

držiteľmi práv, okrem iného pre systém zdanenia poskytovateľov služieb; vyzýva 

Komisiu, aby vyšetrila rozsah a vplyv tohto prenosu hodnoty na internetových 

sprostredkovateľov; 

37. nabáda Komisiu, aby v rámci rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom 

partnerstve pokračovala v dialógu a spolupráci s USA v súvislosti s príslušnými 
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legislatívnymi rámcami v oblasti autorských práv s cieľom odstrániť možné prekážky 

prístupu na trh a obchodné prekážky; 

38. vyzýva Komisiu, aby upravila a zjednotila výnimky a obmedzenia povolené podľa 

regulačného rámca analógového sveta v kontexte novej situácie, ktorú predstavuje 

digitálna paradigma a najmä technológie cloud computingu; 

39. je presvedčený, že v boji proti porušovaniu autorských práv v EÚ by sa malo vyvinúť 

spoločné úsilie, aby sa tak zabezpečila ochrana autorských práv a spravodlivé 

odmeňovanie; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť povedomie spotrebiteľov o dôsledkoch 

porušovania autorských práv a s nimi súvisiacich práv, a naliehavo požaduje vhodné 

riešenie, ktorým sa zabezpečí, aby nikto nedosahoval zisky prostredníctvom porušovania 

autorských práv; 

40. poukazuje na smernicu 2013/37/EÚ z 26. júna 2013 o opakovanom použití informácií 

verejného sektora, v ktorej sa stanovuje spoločný právny rámec pre trh EÚ s údajmi 

štátnej správy (informácie verejného sektora) a ktorá zahŕňa aj ustanovenia 

o transparentnosti a hospodárskej súťaži. 
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