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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Nové technológie umožňujú 
automatizovanú počítačovú analýzu 
informácií v digitálnej forme, ako 
napríklad text, zvuk, obraz alebo údaje, vo 
všeobecnosti známu ako hĺbková analýza 
údajov. Tieto technológie umožňujú 
výskumným pracovníkom spracúvať veľké 
množstvo informácií, a tak získavať nové 
vedomosti a objavovať nové trendy. Hoci 
sú technológie hĺbkovej analýzy údajov 
rozšírené v celom digitálnom hospodárstve, 
hĺbková analýza údajov sa vo všeobecnosti 
považuje za prospešnú najmä pre 
výskumné spoločenstvo a pri podpore 
inovácií. Výskumné organizácie v Únii, 
ako sú univerzity a výskumné ústavy, však 
čelia právnej neistote, pokiaľ ide o rozsah, 
v akom môžu vykonávať hĺbkovú analýzu 
obsahu. V niektorých prípadoch môže 
hĺbková analýza údajov zahŕňať akty 
chránené autorskými právami a/alebo 
databázovými právami sui generis, najmä 
rozmnožovanie diel alebo iných predmetov 
ochrany a/alebo extrakcia obsahu z 
databázy. Ak by neexistovala žiadna 
výnimka alebo platné obmedzenie, od 
držiteľov práv by sa vyžadovalo udelenie
povolenia na takéto úkony. Hĺbková 
analýza údajov sa môže vykonávať aj vo 
vzťahu k samotným faktom alebo údajom, 
ktoré nie sú chránené autorským právom a 
v takýchto prípadoch by povolenie nebolo 
potrebné.

(8) Nové technológie umožňujú 
automatizovanú počítačovú analýzu 
informácií v digitálnej forme, ako 
napríklad text, zvuk, obraz alebo údaje, vo 
všeobecnosti známu ako hĺbková analýza 
údajov. Tieto technológie umožňujú 
spracúvať veľké množstvo informácií, a 
tak získavať nové vedomosti a objavovať 
nové trendy. Hoci sú technológie hĺbkovej 
analýzy údajov rozšírené v celom 
digitálnom hospodárstve, hĺbková analýza 
údajov sa vo všeobecnosti považuje za 
prospešnú najmä pre výskumné 
spoločenstvo a pri podpore inovácií, 
udržateľného rastu a pracovných miest. 
Výskumné organizácie v Únii, ako sú 
univerzity a výskumné ústavy, však čelia 
právnej neistote, pokiaľ ide o rozsah, v 
akom môžu vykonávať hĺbkovú analýzu 
obsahu. V niektorých prípadoch môže 
hĺbková analýza údajov zahŕňať akty 
chránené autorskými právami a/alebo 
databázovými právami sui generis, najmä 
rozmnožovanie diel alebo iných predmetov 
ochrany a/alebo extrakcia obsahu z 
databázy. Ak by neexistovala žiadna 
výnimka alebo platné obmedzenie, od 
držiteľov práv by sa vyžadovalo udelenie 
povolenia na takéto úkony. Hĺbková 
analýza údajov sa môže vykonávať aj vo 
vzťahu k samotným faktom alebo údajom, 
ktoré nie sú chránené autorským právom a 
v takýchto prípadoch by povolenie nebolo 
potrebné.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V právnych predpisoch Únie sú už 
stanovené určité výnimky a obmedzenia 
vzťahujúce sa na použitie na vedecko-
výskumné účely, ktoré sa môžu vzťahovať 
na úkony hĺbkovej analýzy údajov. Tieto 
výnimky a obmedzenia sú však nepovinné 
a nie sú v plnej miere prispôsobené 
používaniu technológií vo vedeckom 
výskume Okrem toho v prípadoch, keď 
výskumní pracovníci majú legálny prístup 
k obsahu, napríklad na základe 
predplatenia publikácií alebo povolenia na 
slobodný prístup, môže byť v podmienkach 
povolení hĺbková analýza údajov vylúčená. 
Vzhľadom na to, že výskum sa čoraz viac 
vykonáva za pomoci digitálnych 
technológií, existuje riziko, že 
konkurenčné postavenie Únie ako 
výskumnej oblasti utrpí, pokiaľ sa 
nepodniknú kroky na odstránenie právnej 
neistoty pri hĺbkovej analýze údajov.

(9) V právnych predpisoch Únie sú už 
stanovené určité výnimky a obmedzenia 
vzťahujúce sa na použitie na vedecko-
výskumné účely, ktoré sa môžu vzťahovať 
na úkony hĺbkovej analýzy údajov. Tieto 
výnimky a obmedzenia sú však nepovinné 
a nie sú v plnej miere prispôsobené 
používaniu technológií vo vedeckom 
výskume Okrem toho v prípadoch, keď 
výskumní pracovníci majú legálny prístup 
k obsahu, napríklad na základe 
predplatenia publikácií alebo povolenia na 
slobodný prístup, môže byť v podmienkach 
povolení hĺbková analýza údajov vylúčená. 
Vzhľadom na to, že výskum sa čoraz viac 
vykonáva za pomoci digitálnych 
technológií, existuje riziko, že 
konkurenčné postavenie Únie ako 
výskumnej oblasti a vedúcej sily v oblasti 
dátového hospodárstva utrpí, pokiaľ sa 
nepodniknú kroky na odstránenie právnej 
neistoty pri hĺbkovej analýze údajov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) V práve Únie by sa malo 
zohľadniť, že hĺbková analýza údajov má 
obrovský potenciál, pokiaľ ide o 
využívanie vo formálnych a neformálnych 
výskumných prostrediach, a mal by sa 
uznať potenciál hĺbkovej analýzy údajov 
na stimuláciu značných inovácií, rastu 
a pracovných miest.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Túto právnu neistotu treba riešiť 
ustanovením povinnej výnimky z práva na 
rozmnožovanie, ako aj z práva na 
zamedzenie extrakcii z databázy. Touto 
novou výnimkou by nemala byť dotknutá 
existujúca povinná výnimka pre úkony 
dočasného rozmnožovania stanovená v 
článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by 
sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy 
hĺbkovej analýzy údajov, ktoré nezahŕňajú 
zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah 
pôsobnosti uvedenej výnimky. Aj 
výskumné organizácie by mali mať 
možnosť využívať túto výnimku, keď sa 
zapájajú do verejno-súkromných 
partnerstiev.

(10) Túto právnu neistotu treba riešiť 
ustanovením povinnej výnimky z práva na 
rozmnožovanie, ako aj z práva na 
zamedzenie extrakcii z databázy vrátane 
nespracovaných údajov. Touto novou 
výnimkou by nemala byť dotknutá 
existujúca povinná výnimka pre úkony 
dočasného rozmnožovania stanovená v 
článku 5 ods. 1 smernice 2001/29, ktorá by 
sa mala aj naďalej uplatňovať na postupy 
hĺbkovej analýzy údajov, ktoré nezahŕňajú 
zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah 
pôsobnosti uvedenej výnimky. Hĺbková 
analýza údajov prostredníctvom 
otvoreného internetu vo väčšine prípadov 
nezahŕňa vytváranie trvalých kópií a 
výrazne sa teda líši od hĺbkovej analýzy 
údajov v súvislosti s vedeckými 
publikáciami.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Výskumné organizácie v celej Únii 
zahŕňajú široké spektrum subjektov, 
ktorých primárnym cieľom je vykonávať 
vedecký výskum alebo ho vykonávať spolu 
s poskytovaním vzdelávacích služieb. Z 
dôvodu rôznorodosti takýchto subjektov je 
dôležité spoločné porozumenie toho, kto sú 
príjemcovia tejto výnimky. Napriek 
rozdielnym právnym formám a štruktúram 
majú výskumné organizácie vo všetkých 
členských štátoch vo všeobecnosti 
spoločné to, že konajú buď na neziskovom 
základe alebo vo verejnom záujme 
uznanom štátom. Takéto poslanie vo 

(11) Výskumné organizácie v celej Únii 
zahŕňajú široké spektrum subjektov, 
ktorých primárnym cieľom je vykonávať 
vedecký výskum alebo ho vykonávať spolu 
s poskytovaním vzdelávacích služieb. Z 
dôvodu rôznorodosti takýchto subjektov je 
dôležité spoločné porozumenie toho, kto sú 
príjemcovia tejto výnimky. Napriek 
rozdielnym právnym formám a štruktúram 
majú výskumné organizácie vo všetkých 
členských štátoch vo všeobecnosti 
spoločné to, že konajú buď na neziskovom 
základe alebo vo verejnom záujme 
uznanom štátom. Takéto poslanie vo 
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verejnom záujme môže byť napríklad 
vyjadrené prostredníctvom financovania z 
verejných prostriedkov alebo ustanovení 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
alebo verejných zákazkách. Za výskumné 
organizácie na účely tejto smernice by sa 
zároveň nemali považovať organizácie, na 
ktoré majú komerčné podniky rozhodujúci 
vplyv, ktorý im umožňuje vykonávať 
kontrolu v dôsledku štrukturálnych 
faktorov, ako je vplyv ich akcionárov alebo 
členov, čo môže mať za následok 
prednostný prístup k výsledkom výskumu.

verejnom záujme môže byť napríklad 
vyjadrené prostredníctvom financovania z 
verejných prostriedkov alebo ustanovení 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
alebo verejných zákazkách. Za výskumné 
organizácie na účely tejto smernice by sa 
zároveň nemali považovať organizácie, na 
ktoré majú komerčné podniky rozhodujúci 
vplyv, ktorý im umožňuje vykonávať 
kontrolu v dôsledku štrukturálnych 
faktorov, ako je vplyv ich akcionárov alebo 
členov, čo môže mať za následok 
prednostný prístup k výsledkom výskumu. 
Výskumné organizácie by mali zahŕňať 
univerzity vrátane podnikateľských 
inkubátorov pridružených k univerzitám a 
výskumné ústavy.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Vzhľadom na potenciálne vysoký 
počet žiadostí o prístup k ich dielam alebo 
iným predmetom ochrany a ich sťahovanie 
by mali mať držitelia práv možnosť 
uplatňovať opatrenia, ak existuje riziko 
ohrozenia bezpečnosti a integrity systému 
alebo databáz, kde sa diela alebo iné 
predmety ochrany nachádzajú. Tieto 
opatrenia by nemali prekračovať rámec 
toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa 
zaistiť bezpečnosť a integritu systému a 
nemali by oslabiť účinné uplatňovanie 
výnimky.

(12) Vzhľadom na potenciálne vysoký 
počet žiadostí o prístup k ich dielam alebo 
iným predmetom ochrany a ich sťahovanie 
by mali mať držitelia práv možnosť 
uplatňovať opatrenia, ak existuje riziko 
ohrozenia bezpečnosti a integrity systému 
alebo databáz, kde sa diela alebo iné 
predmety ochrany nachádzajú. Tieto 
opatrenia by nemali prekračovať rámec 
toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa 
zaistiť bezpečnosť a integritu systému, a 
nemali by oslabiť účinné uplatňovanie 
výnimky. Dané opatrenia by nemali 
brániť v možnosti vyvíjať iné nástroje na 
hĺbkovú analýzu údajov, ako sú nástroje 
ponúkané držiteľmi práv, ani túto 
možnosť vylučovať, pokiaľ je zaistená 
bezpečnosť a integrita sietí a databáz.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
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Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Nie je potrebné stanoviť náhradu 
pre držiteľov práv, pokiaľ ide o použitia na 
základe výnimky v prípade hĺbkovej 
analýzy údajov zavedenej touto smernicou 
vzhľadom na to, že z hľadiska povahy a 
rozsahu pôsobnosti tejto výnimky by 
škody mali byť minimálne.

(13) Nie je potrebné stanoviť náhradu 
pre držiteľov práv, pokiaľ ide o použitia na 
základe výnimky v prípade hĺbkovej 
analýzy údajov zavedenej touto smernicou,
vzhľadom na to, že záujmy nositeľov práv 
by neboli neodôvodnene poškodené. 
Použitie na základe výnimky v prípade 
hĺbkovej analýzy údajov by takisto nebolo 
v rozpore s bežným využívaním diel 
spôsobom, ktorý si vyžaduje samostatnú 
náhradu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 
2001/29/ES sa umožňuje členským štátom 
zaviesť výnimku alebo obmedzenie práva 
rozmnožovania, verejného prenosu a 
sprístupňovania verejnosti na výhradný 
účel, okrem iného, ilustrácie pri výučbe. 
Okrem toho sa v článkoch 6 ods. 2 písm. b) 
a 9 písm. b) smernice 96/9/ES povoľuje 
používanie databázy a extrakcia alebo 
reutilizácia podstatnej časti jej obsahu na 
účely ilustrácie pri výučbe. Rozsah 
pôsobnosti týchto výnimiek alebo 
obmedzení pri ich uplatňovaní na digitálne 
použitia je nejasný. Okrem toho nie je 
jasné, či by sa tieto výnimky alebo 
obmedzenia uplatňovali pri poskytovaní 
výučby online, a teda na diaľku. Okrem 
toho, súčasný rámec neumožňuje 
cezhraničný účinok. Táto situácia môže 
brániť rozvoju digitálne podporovaných 
vyučovacích aktivít a diaľkového 
vzdelávania. Preto je nevyhnutné zaviesť 
novú povinnú výnimku alebo obmedzenie s 
cieľom zabezpečiť, aby vzdelávacie 
zariadenia mali plnú právnu istotu pri 
využívaní diel alebo iných predmetov 

(14) V článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 
2001/29/ES sa umožňuje členským štátom 
zaviesť výnimku alebo obmedzenie práva 
rozmnožovania, verejného prenosu a 
sprístupňovania verejnosti na výhradný 
účel ilustrácie pri výučbe alebo vedeckého 
výskumu. Okrem toho sa v článkoch 6 ods. 
2 písm. b) a 9 písm. b) smernice 96/9/ES 
povoľuje používanie databázy a extrakcia 
alebo reutilizácia podstatnej časti jej 
obsahu na účely ilustrácie pri výučbe. 
Okrem nerovnakého uplatňovania 
v členských štátoch je rozsah pôsobnosti 
týchto výnimiek alebo obmedzení pri ich 
uplatňovaní na digitálne použitia nejasný. 
Navyše nie je jasné, či by sa tieto výnimky 
alebo obmedzenia uplatňovali pri 
poskytovaní výučby online, a teda na 
diaľku. Okrem toho, súčasný rámec 
neumožňuje cezhraničný účinok. Táto 
situácia môže brániť rozvoju digitálne 
podporovaných vyučovacích aktivít a 
diaľkového vzdelávania. Preto je 
nevyhnutné zaviesť novú povinnú výnimku 
alebo obmedzenie s cieľom zabezpečiť, 
aby vzdelávacie zariadenia mali plnú 
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ochrany v rámci digitálnych vzdelávacích 
činností, a to online aj cezhranične.

právnu istotu pri využívaní diel alebo iných 
predmetov ochrany v rámci všetkých
vzdelávacích činností, a to online aj 
cezhranične.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Hoci sú programy diaľkového a 
cezhraničného vzdelávania najviac 
rozvinuté na úrovni vyššieho vzdelávania, 
digitálne nástroje a zdroje sa čoraz 
častejšie používajú na všetkých úrovniach 
vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a 
obohatiť učenie. Z výnimky alebo 
obmedzenia stanoveného v tejto smernici 
by preto mali profitovať všetky 
vzdelávacie zariadenia primárneho, 
sekundárneho, odborného aj vyššieho 
vzdelávania, pokiaľ svoje vzdelávacie 
činnosti vykonávajú na nekomerčnom 
základe. Organizačná štruktúra a spôsoby 
financovania vzdelávacieho zariadenia nie 
sú rozhodujúcimi faktormi na určenie 
nekomerčnej povahy činnosti.

(15) Hoci sú programy diaľkového a 
cezhraničného vzdelávania najviac 
rozvinuté na úrovni vyššieho vzdelávania, 
digitálne nástroje a zdroje sa čoraz 
častejšie používajú na všetkých úrovniach 
vzdelávania, a to najmä s cieľom zlepšiť a 
obohatiť učenie. Z výnimky alebo 
obmedzenia stanoveného v tejto smernici 
by preto mali profitovať všetky 
vzdelávacie zariadenia primárneho, 
sekundárneho, odborného i
vysokoškolského vzdelávania a 
certifikované vzdelávacie programy 
uznané členskými štátmi, ako aj inštitúcie 
správy kultúrneho dedičstva a výskumné 
organizácie, pokiaľ svoje vzdelávacie 
činnosti vykonávajú na nekomerčnom 
základe. Organizačná štruktúra a spôsoby 
financovania vzdelávacieho zariadenia nie 
sú rozhodujúcimi faktormi na určenie 
nekomerčnej povahy činnosti.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Výnimka alebo obmedzenie by sa 
mali vzťahovať na digitálne použitie diel a 
iných predmetov ochrany, ako napríklad 
pri použití časti alebo pasáží diela na 
podporu, obohatenie alebo doplnenie 
výučby, ako aj príslušných vzdelávacích 

(16) Výnimka alebo obmedzenie by sa 
mali vzťahovať na každé použitie diel a 
iných predmetov ochrany, ako napríklad 
pri použití časti alebo pasáží diela na 
podporu, obohatenie alebo doplnenie 
výučby, ako aj príslušných vzdelávacích 
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činností. Diela alebo iné predmety ochrany 
by sa mali na základe výnimky alebo 
obmedzenia používať iba v súvislosti s 
činnosťami vyučovania a učenia 
vykonávanými v rámci zodpovednosti 
vzdelávacích zariadení, a to aj počas 
skúšok, a ich použitie by malo byť 
obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na 
účely takýchto činností. Tieto výnimky 
alebo obmedzenia by sa mali vzťahovať na 
použitia pomocou digitálnych prostriedkov 
v triedach, ako aj na online použitia 
prostredníctvom zabezpečenej 
elektronickej siete vzdelávacieho 
zariadenia, pričom prístup do takejto siete 
by mal byť chránený najmä s použitím 
postupov overovania. Táto výnimka alebo 
obmedzenie by sa mala chápať tak, že sa 
vzťahuje na špecifické potreby prístupu 
osôb so zdravotným postihnutím v 
súvislosti s ilustráciou pri výučbe.

činností. Diela alebo iné predmety ochrany 
by sa mali na základe výnimky alebo 
obmedzenia používať iba v súvislosti s 
činnosťami vyučovania a učenia 
vykonávanými v rámci zodpovednosti 
zariadení, ktoré sa venujú vzdelávacej 
činnosti, a to aj počas skúšok, a ich 
použitie by malo byť obmedzené iba na to, 
čo je nevyhnutné na účely takýchto 
činností. Tieto výnimky alebo obmedzenia 
by sa mali vzťahovať na použitia pomocou 
digitálnych prostriedkov v triedach, ako aj 
na online použitia prostredníctvom 
zabezpečenej elektronickej siete 
vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup 
do takejto siete by mal byť chránený najmä 
s použitím postupov overovania. Táto 
výnimka alebo obmedzenie by sa mala 
chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické 
potreby prístupu osôb so zdravotným 
postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri 
výučbe.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Pri úkone zachovávania môže byť 
potrebné rozmnožiť dielo alebo iný 
predmet ochrany v zbierke inštitúcie 
správy kultúrneho dedičstva a následne si 
vyžiadať povolenie od príslušných 
držiteľov práv. Inštitúcie správy 
kultúrneho dedičstva sa podieľajú na 
zachovávaní svojich zbierok pre potreby 
budúcich generácií. Digitálne technológie 
ponúkajú nové možnosti na zachovanie 
dedičstva uloženého v týchto zbierkach, ale 
prinášajú aj nové výzvy. Vzhľadom na ne 
je potrebné prispôsobiť súčasný právny 
rámec, a to poskytnutím povinnej výnimky 
týkajúcej sa práva na rozmnožovanie, aby 
bolo možné tieto úkony zachovávania 
realizovať.

(18) Pri úkone zachovávania môže byť 
potrebné rozmnožiť dielo alebo iný 
predmet ochrany v zbierke inštitúcie 
správy kultúrneho dedičstva, výskumnej 
organizácie a vzdelávacích zariadení a 
následne si vyžiadať povolenie od 
príslušných držiteľov práv. Tieto inštitúcie
sa podieľajú na zachovávaní svojich 
zbierok pre potreby budúcich generácií. 
Digitálne technológie ponúkajú nové 
možnosti na zachovanie dedičstva 
uloženého v týchto zbierkach, ale prinášajú 
aj nové výzvy. Vzhľadom na ne je 
potrebné prispôsobiť súčasný právny 
rámec, a to poskytnutím povinnej výnimky 
týkajúcej sa práva na rozmnožovanie, aby 
bolo možné tieto úkony zachovávania 
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realizovať.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Rozdielne prístupy členských štátov 
k úkonom zachovávania zo strany správy 
inštitúcií kultúrneho dedičstva znemožňujú 
cezhraničnú spoluprácu a spoločné 
využívanie prostriedkov zachovávania 
inštitúciami správy kultúrneho dedičstva 
na vnútornom trhu, čo vedie k 
neefektívnemu využívaniu zdrojov.

(19) Rozdielne prístupy členských štátov 
k úkonom zachovávania zo strany inštitúcií 
správy kultúrneho dedičstva, výskumných 
organizácií a vzdelávacích zariadení
znemožňujú cezhraničnú spoluprácu a 
spoločné využívanie prostriedkov 
zachovávania na vnútornom trhu, čo vedie 
k neefektívnemu využívaniu zdrojov. 
Členské štáty by mali uľahčiť 
cezhraničnú výmenu najlepších postupov, 
nových technológií a postupov 
zachovávania.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Členské štáty by preto mali mať 
povinnosť stanoviť výnimku umožňujúcu 
inštitúciám správy kultúrneho dedičstva 
rozmnožovať diela a iné predmety ochrany, 
ktoré majú vo svojich stálych zbierkach, na 
účely zachovania, napríklad s cieľom riešiť 
technologickú zastaranosť alebo zhoršenie 
stavu pôvodných podkladov. Na základe 
takejto výnimky by malo byť možné 
zhotovovať kópie s použitím vhodného 
nástroja, prostriedku či technológie 
zachovania, v požadovanom množstve a v 
ktoromkoľvek štádiu životnosti diela alebo 
iného predmetu ochrany, a to do takej 
miery, aká je potrebná na zhotovenie kópie 
výlučne na účely zachovania.

(20) Členské štáty by preto mali mať 
povinnosť stanoviť výnimku umožňujúcu 
inštitúciám správy kultúrneho dedičstva, 
výskumným organizáciám a vzdelávacím 
zariadeniam rozmnožovať diela a iné 
predmety ochrany, ktoré majú vo svojich 
stálych zbierkach, na účely zachovania, 
napríklad s cieľom riešiť technologickú 
zastaranosť alebo zhoršenie stavu 
pôvodných podkladov. Týmto subjektom 
by sa malo povoliť aj vytváranie 
rozmnoženín na interné použitie, a to na 
rôzne účely vrátane poistenia, 
vysporiadania práv a zapožičaní. Na 
základe takejto výnimky by malo byť 
možné zhotovovať kópie s použitím 
vhodného nástroja, prostriedku či 
technológie zachovania, v požadovanom 
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množstve a v ktoromkoľvek štádiu 
životnosti diela alebo iného predmetu 
ochrany, a to do takej miery, aká je 
potrebná na zhotovenie kópie na takéto 
rozmnožovanie. Činnosti rozmnožovania 
sa môžu vykonávať v partnerstve s inými 
inštitúciami so sídlom v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na účely tejto smernice by sa diela 
a iné predmety ochrany mali považovať za 
diela a iné predmety ochrany v stálej 
zbierke inštitúcie správy kultúrneho 
dedičstva, ak táto inštitúcia vlastní alebo 
natrvalo uchováva rozmnoženiny, 
napríklad v dôsledku prevodu vlastníctva 
alebo licenčných zmlúv.

(21) Na účely tejto smernice by sa diela 
a iné predmety ochrany mali považovať za 
diela a iné predmety ochrany v stálej 
zbierke inštitúcie správy kultúrneho 
dedičstva, výskumnej organizácie a 
vzdelávacieho zariadenia, ak takýto 
subjekt vlastní, má v držbe na dlhodobé 
zapožičanie alebo natrvalo uchováva 
rozmnoženiny, a to vrátane prevodu 
vlastníctva alebo licenčných zmlúv.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Členské štáty by v rozsahu 
stanovenom touto smernicou mali mať 
voľnosť pri výbere konkrétneho druhu 
mechanizmu, ktorým by sa umožnilo, aby 
sa licencie na obchodne nedostupné diela 
rozšírili o práva držiteľov práv, ktorí nie sú 
zastúpení organizáciou kolektívnej správy, 
a to v súlade s ich právnymi tradíciami, 
zvyklosťami či okolnosťami. K takýmto 
mechanizmom môžu patriť rozšírené 
kolektívne licencie a domnienky 
zastupovania.

(23) Členské štáty by v rozsahu 
stanovenom touto smernicou mali mať 
voľnosť pri výbere konkrétneho druhu 
mechanizmu, ktorým by sa umožnilo, aby 
sa licencie na obchodne nedostupné diela 
rozšírili o práva držiteľov práv, ktorí buď 
nie sú zastúpení, alebo nie sú dostatočne
zastúpení organizáciou kolektívnej správy, 
a to v súlade s ich právnymi tradíciami, 
zvyklosťami či okolnosťami. K takýmto 
mechanizmom môžu patriť rozšírené 
kolektívne licencie a domnienky 
zastupovania.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Vzhľadom na rôznorodosť diel a 
iných predmetov ochrany v zbierkach 
inštitúcií správy kultúrneho dedičstva je 
dôležité, aby boli k dispozícii licenčné 
mechanizmy zavedené v tejto smernici a 
aby sa mohli prakticky využívať pri 
rôznych druhoch diel a iných predmetov 
ochrany vrátane fotografií, zvukových 
nahrávok a audiovizuálnych diel. S cieľom 
zohľadniť osobitosti rôznych kategórií diel 
a iných predmetov ochrany, pokiaľ ide o 
spôsoby uverejňovania a distribúcie a na 
uľahčenie použiteľnosti týchto 
mechanizmov, môže byť potrebné, aby 
členské štáty zaviedli špecifické 
požiadavky a postupy praktického 
uplatňovania týchto licenčných 
mechanizmov. Je vhodné, aby sa pritom 
členské štáty poradili s držiteľmi práv, 
používateľmi a organizáciami kolektívnej 
správy.

(25) Vzhľadom na rôznorodosť diel a 
iných predmetov ochrany v zbierkach 
inštitúcií správy kultúrneho dedičstva je 
dôležité, aby boli k dispozícii licenčné 
mechanizmy zavedené v tejto smernici a 
aby sa mohli prakticky využívať pri 
rôznych druhoch diel a iných predmetov 
ochrany vrátane fotografií, zvukových 
nahrávok a audiovizuálnych diel. S cieľom 
zohľadniť osobitosti rôznych kategórií diel 
a iných predmetov ochrany, pokiaľ ide o 
spôsoby uverejňovania a distribúcie a na 
uľahčenie použiteľnosti týchto 
mechanizmov, môže byť potrebné, aby 
členské štáty zaviedli špecifické 
požiadavky a postupy praktického 
uplatňovania týchto licenčných 
mechanizmov. Je vhodné, aby sa pritom 
členské štáty poradili s držiteľmi práv, 
kultúrnymi inštitúciami, používateľmi a 
organizáciami kolektívnej správy.

Pozmeňujúci návrh 17

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 

(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 
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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.

webové stránky. Periodické publikácie, 
ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo 
akademické účely, ako sú vedecké 
časopisy, by tiež mali požívať ochranu 
priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto 
smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov 
zadávania hypertextových odkazov (tzv. 
hyperlinking), ktoré nepredstavujú verejný 
prenos.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) Práva vydavateľov tlače by sa mali 
uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté 
práva jednotlivcov na rozmnožovanie, 
prenos alebo poskytovanie odkazov či 
výňatkov tlačových publikácií verejnosti 
na súkromné použitie alebo na neziskové, 
nekomerčné účely.

Pozmeňujúci návrh 19

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. 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. Ochrana poskytnutá tlačovým 
publikáciám na základe tejto smernice by 
sa mala uplatňovať, aj keď je obsah 
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automaticky generovaný napríklad 
agregátormi správ.

Pozmeňujúci návrh 20

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 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. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby bol spravodlivý 
podiel odmeny z používania práv 
vydavateľov tlače pridelený novinárom, 
autorom a iným držiteľom práv.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Kultúrny a kreatívny priemysel 
zohráva kľúčovú úlohu pri 
reindustrializácii Európy, stimuluje rast a 
jeho strategická pozícia mu umožňuje 
presahovanie inovácií do ďalších 
priemyselných odvetví. Kultúrny 
a kreatívny priemysel je navyše hnacou 
silou inovácií a rozvoja IKT v Európe. 
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Kultúrny a kreatívny priemysel v Európe 
poskytuje viac ako 12 miliónov 
pracovných miest na plný úväzok, čo 
predstavuje 7,5 % pracovnej sily EÚ, 
a vytvára približne 509 miliárd EUR 
pridanej hodnoty HDP (5,3 % celkovej 
hrubej pridanej hodnoty EÚ). Ochrana 
autorských práv a práv súvisiacich s 
autorským právom sú základom príjmov 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh 22

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 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. Napriek 
skutočnosti, že v súčasnosti sa konzumuje 
viac kreatívneho obsahu než kedykoľvek 
predtým prostredníctvom služieb, ako sú 
platformy, na ktoré používatelia 
nahrávajú obsah, a služby agregácie 
obsahu, kreatívne sektory nezaznamenali 
porovnateľný nárast príjmov z tohto 
zvýšenia spotreby. Ako jeden z hlavných 
dôvodov sa označuje prevod hodnoty, 
ktorý vznikol pre nedostatočnú jasnosť 
postavenia týchto online služieb v rámci 
autorského práva a práva v oblasti 
elektronického obchodu. Vznikol 
nespravodlivý trh, ktorý ohrozuje rozvoj 
jednotného digitálneho trhu a jeho 
hlavných aktérov: kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) Digitálne platformy sú 
prostriedkom na poskytnutie širšieho 
prístupu ku kultúrnym a kreatívnym 
dielam a ponúkajú kultúrnemu 
a kreatívnemu priemyslu výborné 
príležitosti na rozvoj nových obchodných 
modelov. Preto treba zvážiť, ako môže 
tento proces fungovať s väčšou právnou 
istotou a rešpektovaním držiteľov práv. Je 
teda mimoriadne dôležité zabezpečiť 
transparentnosť a rovnaké podmienky. 
Ochrana držiteľov práv v rámci 
autorských práv a práv duševného 
vlastníctva je nevyhnutná na zabezpečenie 
uznania hodnôt a stimulácie inovácií, 
tvorivosti, investícií a výroby obsahu.

Pozmeňujúci návrh 24

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.

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 a úkon rozmnožovania, 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.
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__________________ __________________

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

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

Pozmeňujúci návrh 25

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.

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.
Poskytovateľ služieb informačnej 
spoločnosti je povinný získať licencie pre 
obsah chránený autorskými právami bez 
ohľadu na to, či má redakčnú 
zodpovednosť za tento obsah. Licencie, 
ktoré poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti získali od držiteľov práv, by sa 
mali považovať za licencie pokrývajúce 
všetok obsah vytvorený používateľmi 
vrátane používateľov, ktorí konajú na 
nekomerčné účely. Tým sa zabezpečí 
právna istota pre individuálnych 
používateľov týchto služieb a zároveň sa 
objasní zodpovednosť platforiem.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Odôvodnenie 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme zabezpečenia fungovania 
akejkoľvek licenčnej dohody by mali 

V záujme zabezpečenia fungovania 
akejkoľvek licenčnej dohody by mali 
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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.

poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú 
prístup k značným 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. 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.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Spolupráca medzi poskytovateľmi 
služieb informačnej spoločnosti, ktorí 
uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým
množstvám diel alebo iných predmetov 
ochrany chránených autorskými právami, 
ktoré nahrali ich používatelia, a držiteľmi 
práv je nevyhnutná pre fungovanie 
technológií, ako sú technológie 
rozpoznávania obsahu. V takýchto 
prípadoch by mali držitelia práv poskytnúť 
potrebné údaje s cieľom umožniť týmto 
službám identifikovať ich obsah a dané 
služby by mali byť transparentné vo 
vzťahu k držiteľom práv, pokiaľ ide o 
používané technológie, aby bolo možné 
posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by 
mali držiteľom práv poskytnúť najmä 
informácie o druhu použitých technológií, 
o spôsobe ich prevádzky a ich miere 
úspešnosti pri rozpoznávaní obsahu 
držiteľov práv. Uvedené technológie by 
mali takisto umožniť držiteľom práv získať 
informácie od poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti o používaní ich 
obsahu, na ktorý sa vzťahuje dohoda.

(39) Spolupráca medzi poskytovateľmi 
služieb informačnej spoločnosti, ktorí 
uchovávajú a poskytujú prístup k značným
množstvám diel alebo iných predmetov 
ochrany chránených autorskými právami, 
ktoré nahrali ich používatelia, a držiteľmi 
práv je nevyhnutná pre účinné 
vykonávanie týchto opatrení . V takýchto 
prípadoch by mali držitelia práv poskytnúť 
potrebné údaje s cieľom umožniť týmto 
službám identifikovať ich obsah a dané 
služby by mali byť transparentné vo 
vzťahu k držiteľom práv, pokiaľ ide o 
uplatňované opatrenia, aby bolo možné 
posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by 
mali držiteľom práv poskytnúť najmä 
informácie o druhu prijatých opatrení, o 
spôsobe ich prevádzky a ich miere 
úspešnosti pri rozpoznávaní obsahu 
držiteľov práv. Uvedené opatrenia by mali 
takisto umožniť držiteľom práv získať 
informácie od poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti o používaní ich 
obsahu, na ktorý sa vzťahuje dohoda. Mali 
by sa však zaviesť primerané záruky, aby 
sa zabezpečilo, že uplatňované opatrenia 
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neporušujú základné práva používateľov, 
najmä ich právo na ochranu osobných 
údajov v súlade so smernicou 95/46/ES, 
smernicou 2001/58/ES a nariadením (EÚ) 
2016/679 a slobodu získavať alebo 
poskytovať informácie, predovšetkým 
možnosť využívať výnimku alebo 
obmedzenie autorského práva.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Niektorí držitelia práv, napríklad 
autori a výkonní umelci, potrebujú 
informácie na posúdenie hospodárskej 
hodnoty svojich práv, ktoré sú 
harmonizované na základe práva Únie. To 
platí najmä v prípade, že takíto držitelia 
práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú 
práva za odmenu. Keďže autori a výkonní 
umelci sú zvyčajne v slabšom zmluvnom 
postavení pri udeľovaní licencií alebo 
prevode svojich práv, potrebujú informácie 
na posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej 
hodnoty svojich práv v porovnaní s 
odmenou za licenciu alebo prevod, často 
však musia čeliť nedostatočnej 
transparentnosti. Preto je poskytnutie 
príslušných informácií zo strany ich 
zmluvných partnerov alebo ich právnych 
nástupcov dôležité z hľadiska 
transparentnosti a vyváženosti systému, 
ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov 
a výkonných umelcov

(40) Niektorí držitelia práv, napríklad 
autori a výkonní umelci, potrebujú 
informácie na posúdenie hospodárskej 
hodnoty svojich práv, ktoré sú 
harmonizované na základe práva Únie. To 
platí najmä v prípade, že takíto držitelia 
práv udeľujú licenciu alebo prevádzajú 
práva za odmenu. Keďže autori a výkonní 
umelci sú v slabšom zmluvnom postavení 
pri udeľovaní licencií alebo prevode 
svojich práv, potrebujú informácie na 
posúdenie pretrvávajúcej hospodárskej 
hodnoty svojich práv v porovnaní s 
odmenou za licenciu alebo prevod, často 
však musia čeliť nedostatočnej 
transparentnosti. Preto je poskytnutie 
príslušných informácií zo strany ich 
zmluvných partnerov a následných 
nadobúdateľov práv alebo licencií, ako aj
ich právnych nástupcov dôležité z hľadiska 
transparentnosti a vyváženosti systému, 
ktorý sa vzťahuje na odmeňovanie autorov 
a výkonných umelcov. Povinnosť 
informovania a transparentnosti by sa 
mala vzťahovať na všetky formy 
využívania diela, a to aj cezhranične.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Odôvodnenie 41
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Pri zavádzaní povinností 
transparentnosti by sa malo prihliadať na 
osobitosti rôznych sektorov obsahu a práv 
autorov a výkonných umelcov v každom 
sektore. Členské štáty by sa mali poradiť so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami, čo by malo prispieť k určeniu 
sektorovo špecifických požiadaviek. Ako 
jedna z možností na dosiahnutie dohody 
medzi príslušnými zainteresovanými 
stranami, pokiaľ ide o transparentnosť, by 
sa malo zvážiť kolektívne vyjednávanie. S 
cieľom umožniť prispôsobenie súčasných 
postupov vykazovania povinnostiam 
týkajúcim sa transparentnosti by sa malo 
stanoviť prechodné obdobie. Povinnosti 
transparentnosti sa nemusia vzťahovať na 
dohody uzatvorené s organizáciami 
kolektívnej správy, keďže tie už podliehajú 
povinnostiam transparentnosti podľa 
smernice 2014/26/EÚ.

(41) Pri zavádzaní povinností 
transparentnosti by sa malo prihliadať na 
osobitosti rôznych sektorov obsahu a práv 
autorov a výkonných umelcov v každom 
sektore. Členské štáty by sa mali poradiť so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami, čo by malo prispieť k určeniu 
sektorovo špecifických požiadaviek a 
štandardných vyhlásení a postupov 
vykazovania. Ako jedna z možností na 
dosiahnutie dohody medzi príslušnými 
zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o 
transparentnosť, by sa malo zvážiť 
kolektívne vyjednávanie. S cieľom 
umožniť prispôsobenie súčasných 
postupov vykazovania povinnostiam 
týkajúcim sa transparentnosti by sa malo 
stanoviť prechodné obdobie. Povinnosti 
transparentnosti sa nemusia vzťahovať na 
dohody uzatvorené s organizáciami 
kolektívnej správy, keďže tie už podliehajú 
povinnostiam transparentnosti podľa 
smernice 2014/26/EÚ, za podmienky, že 
členské štáty transponovali smernicu 
2014/26/EÚ a prijali všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie riadenia 
všetkých organizácií kolektívnej správy 
spoľahlivým, obozretným a náležitým 
spôsobom. Členské štáty by tiež mali 
zabezpečiť, aby organizácie kolektívnej 
správy konali v najlepšom záujme 
držiteľov práv a zabezpečili presné 
a pravidelné rozdeľovanie platieb 
a vypracovanie výročnej verejnej správy 
o transparentnosti v súlade so smernicou 
2014/26/EÚ.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Pri akomkoľvek spracovávaní (46) Pri akomkoľvek spracovávaní 
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osobných údajov na základe tejto smernice 
by sa mali dodržiavať základné práva 
vrátane práva na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života a práva na 
ochranu osobných údajov podľa článkov 7 
a 8 Charty základných práv Európskej 
únie, pričom sa musia dodržiavať 
ustanovenia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES35 a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES36.

osobných údajov na základe tejto smernice 
by sa mali dodržiavať základné práva 
vrátane práva na rešpektovanie 
súkromného a rodinného života a práva na 
ochranu osobných údajov podľa článkov 7 
a 8 Charty základných práv Európskej 
únie, pričom sa musia dodržiavať 
ustanovenia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES35 a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES36. V budúcnosti by sa mali 
dodržiavať ustanovenia všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov vrátane 
„práva na zabudnutie“.

_________________ _________________

35 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 –
50). Táto smernica sa ruší s účinnosťou od 
25. mája 2018 a nahrádza sa nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 –
88).

35 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31 –
50). Táto smernica sa ruší s účinnosťou od 
25. mája 2018 a nahrádza sa nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 –
88).

36 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 
201, 31.7.2002, s. 37 – 47) zmenená 
smernicou 2006/24/ES a smernicou 
2009/136/ES, nazývaná ako „smernica o 
súkromí a elektronických komunikáciách“.

36 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 
201, 31.7.2002, s. 37 – 47) zmenená 
smernicou 2006/24/ES a smernicou 
2009/136/ES, nazývaná „smernica o 
súkromí a elektronických komunikáciách“.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Odôvodnenie 46 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

46a) Je dôležité zdôrazniť význam 
anonymity pri spracúvaní osobných 
údajov na komerčné účely. Ďalej by sa 
mala podporovať štandardná možnosť 
neposkytovania osobných údajov pri 
používaní rozhraní online platforiem.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „výskumná organizácia“ je 
univerzita, výskumný ústav alebo 
akákoľvek iná organizácia, ktorej 
základným cieľom je vykonávať vedecký 
výskum alebo vykonávať vedecký výskum 
a poskytovať vzdelávacie služby:

1. „výskumná organizácia“ je 
univerzita vrátane podnikateľských 
inkubátorov pridružených k univerzitám, 
výskumný ústav alebo akákoľvek iná 
organizácia, ktorej základným cieľom je 
vykonávať vedecký výskum alebo 
vykonávať vedecký výskum a poskytovať 
vzdelávacie služby:

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) „začínajúci podnik“ je na účely 
tejto smernice každý podnik s menej ako 
10 zamestnancami a ročným obratom 
alebo súvahou nižšou ako 2 milióny EUR, 
ktorý nebol zriadený skôr ako tri roky 
pred využitím výnimky stanovenej v 
článku 3 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) „zákonný prístup“ znamená 
prístup k obsahu získaný zákonným 
spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 Článok 3

Hĺbková analýza údajov Hĺbková analýza údajov

1. Členské štáty ustanovia výnimku z 
práv stanovených v článku 2 smernice 
2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 
1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 
tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie 
a extrakciu vykonávané výskumnými 
organizáciami na účely hĺbkovej analýzy 
údajov diel alebo iných predmetov 
ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup 
na vedecko-výskumné účely.

1. Členské štáty ustanovia výnimku z 
práv stanovených v článku 2 smernice 
2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 
1 smernice 96/9/ES a v článku 11 ods. 1 
tejto smernice, pokiaľ ide o rozmnožovanie 
a extrakciu vykonávané výskumnými 
organizáciami, neziskovými organizáciami 
a začínajúcimi podnikmi na účely hĺbkovej 
analýzy údajov diel alebo iných predmetov 
ochrany, ku ktorým majú zákonný prístup 
získaný na vedecko-výskumné účely.

2. Žiadne zmluvné ustanovenie v 
rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1 
sa neuplatňuje.

2. Žiadne zmluvné ustanovenie v 
rozpore s výnimkou stanovenou v odseku 1 
sa neuplatňuje.

3. Držitelia práv majú možnosť 
uplatňovať opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde 
sa nachádzajú diela alebo iné predmety 
ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť 
rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto 
cieľa.

3. Držitelia práv majú možnosť 
uplatňovať opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a integrity sietí a databáz, kde 
sa nachádzajú diela alebo iné predmety 
ochrany. Takéto opatrenia nesmú prekročiť 
rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto 
cieľa, nemali by znemožňovať príjemcom 
využívanie výnimky stanovenej v článku 1 
ani ich v tom neprimerane obmedzovať a 
nemali by im brániť v možnosti vyvíjať iné 
nástroje na hĺbkovú analýzu údajov, než sú 
nástroje ponúkané držiteľmi práv, ani túto 
ich možnosť neprimerane obmedzovať.

4. Členské štáty povzbudzujú 
držiteľov práv a výskumné organizácie k 
tomu, aby vymedzili spoločne dohodnuté 
osvedčené postupy uplatňovania opatrení 
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uvedených v odseku 3.

4a. Príjemcovia výnimky uvedenej v 
odseku 1, ktorí vykonávajú hĺbkovú 
analýzu údajov, uplatňujú opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa údaje získané 
pri hĺbkovej analýze údajov uchovávali 
bezpečným spôsobom a nie dlhšie, než je 
nevyhnutné na účely výskumu. Výnimka 
uvedená v odseku 1 nemá vplyv na akty 
hĺbkovej analýzy údajov vykonané vo 
vzťahu k samotným faktom alebo údajom, 
ktoré nie sú chránené autorským právom, 
ani na akty hĺbkovej analýzy údajov, ktoré 
nezahŕňajú žiadny úkon rozmnožovania 
či extrakcie.  Povolenie od držiteľov práv 
alebo autorov databáz sa nevyžaduje v 
prípade úkonov dočasného 
rozmnožovania, na ktoré sa vzťahujú 
výnimky podľa práva Únie, a v prípade 
úkonov extrakcie, ktoré sú potrebné na 
účely prístupu k obsahu databázy a 
zvyčajného využívania obsahu 
oprávneným používateľom.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia výnimku 
alebo obmedzenie týkajúce sa práv 
stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 
2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 
1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 
smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 
tejto smernice s cieľom umožniť digitálne 
používanie diela a iných predmetov 
ochrany na výhradný účel ilustrácie pri 
výučbe, a to v oprávnenom rozsahu na 
nekomerčný účel, ktorý sa tým má 
dosiahnuť, za predpokladu, že toto 
používanie:

1. Členské štáty ustanovia výnimku 
alebo obmedzenie týkajúce sa práv 
stanovených v článkoch 2 a 3 smernice 
2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 
1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 
smernice 2009/24/ES a v článku 11 ods. 1 
tejto smernice s cieľom umožniť digitálne 
používanie diela a iných predmetov 
ochrany na výhradný účel ilustrácie pri 
výučbe alebo vedeckého výskumu, a to v 
oprávnenom rozsahu na nekomerčný účel, 
ktorý sa tým má dosiahnuť, za 
predpokladu, že toto používanie:
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prebieha v priestoroch 
vzdelávacieho zariadenia alebo 
prostredníctvom zabezpečenej 
elektronickej siete prístupnej len žiakom 
alebo študentom a učiteľom vzdelávacieho 
zariadenia;

a) prebieha v učebných priestoroch 
vzdelávacieho zariadenia alebo 
certifikovaného vzdelávacieho programu 
uznaného členským štátom, ako aj 
inštitúcie správy kultúrneho dedičstva či 
výskumnej organizácie, alebo 
prostredníctvom zabezpečenej 
elektronickej siete prístupnej len ich 
zaregistrovaným študentom a učiteľom;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenia 
prvého pododseku, prijmú nevyhnutné 
opatrenia na zabezpečenie primeranej 
dostupnosti a viditeľnosti licencií 
povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam 
vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

Členské štáty, ktoré využijú ustanovenia 
prvého pododseku, prijmú nevyhnutné 
opatrenia, aby sa prostredníctvom ľahko 
dostupnej databázy zabezpečila primeraná 
dostupnosť a viditeľnosť licencií 
povoľujúcich vzdelávacím zariadeniam 
vykonávať úkony uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Použitie diel a iných predmetov 
ochrany na výhradný účel ilustrácie pri 
výučbe prostredníctvom zabezpečených 
elektronických sietí, ku ktorému dochádza 
v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych 
právnych predpisov prijatých podľa tohto 
článku, sa považuje za vykonané výlučne v 
členskom štáte, v ktorom je vzdelávacie 

3. Použitie diel a iných predmetov 
ochrany na výhradný účel ilustrácie pri 
výučbe alebo vedeckého výskumu 
prostredníctvom zabezpečených 
elektronických sietí, ku ktorému dochádza 
v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych 
právnych predpisov prijatých podľa tohto 
článku, sa považuje za vykonané výlučne v 
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zariadenie usadené. členskom štáte, v ktorom sú vzdelávacie 
zariadenie, certifikovaný vzdelávací 
program, inštitúcia správy kultúrneho 
dedičstva alebo výskumná organizácia
usadené.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty ustanovia výnimku z práv 
stanovených v článku 2 smernice 
2001/29/ES, v článkoch 5 písm. a) a 7 ods. 
1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 1 
písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 
11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní 
inštitúciám správy kultúrneho dedičstva 
vyhotovovať rozmnoženiny všetkých diel 
alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú 
súčasťou ich stálych zbierok, v akejkoľvek 
forme alebo na akomkoľvek nosiči, a to 
výlučne na účely zachovania takýchto diel 
alebo iných predmetov ochrany a v rozsahu 
potrebnom na takéto zachovanie.

Členské štáty ustanovia výnimku z práv 
stanovených v článku 2 smernice 
2001/29/ES, v článku 5 písm. a) a článku
7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v článku 4 ods. 
1 písm. a) smernice 2009/24/ES a v článku 
11 ods. 1 tejto smernice, ktorou sa umožní 
inštitúciám správy kultúrneho dedičstva, 
výskumným organizáciám a vzdelávacím 
zariadeniam vyhotovovať rozmnoženiny 
všetkých diel alebo iných predmetov 
ochrany, ktoré sú súčasťou ich stálych 
zbierok, v akejkoľvek forme alebo na 
akomkoľvek nosiči, a to výhradne na účely 
zachovania takýchto diel alebo iných 
predmetov ochrany a v rozsahu potrebnom 
na takéto zachovanie, ako aj rozmnoženiny 
na interné použitie, a to na účely súvisiace 
s vykonávaním ich poslania vo verejnom 
záujme.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty po porade s držiteľmi práv, 
organizáciami kolektívnej správy a 
inštitúciami správy kultúrneho dedičstva 
zabezpečia, aby požiadavky na určenie, či 
diela a iné predmety ochrany môžu byť 
predmetom licencie v súlade s odsekom 1, 
neprekračovali rámec toho, čo je 

Členské štáty po porade s držiteľmi práv, 
organizáciami kolektívnej správy a 
inštitúciami správy kultúrneho dedičstva 
zabezpečia, aby požiadavky na určenie, či 
diela a iné predmety ochrany môžu byť 
predmetom licencie v súlade s odsekom 1, 
neprekračovali rámec toho, čo je 
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nevyhnutné a primerané, a aby 
neznemožňovali určenie zbierky ako celku 
za obchodne nedostupnú, ak je 
opodstatnené domnievať sa, že všetky diela 
alebo iné predmety ochrany v zbierke sú 
obchodne nedostupné.

nevyhnutné a primerané, a aby 
neznemožňovali určenie zbierky ako celku 
za obchodne nedostupnú, ak je 
opodstatnené domnievať sa, že všetky diela 
alebo iné predmety ochrany v zbierke sú 
obchodne nedostupné. V prípade, že 
organizácia kolektívnej správy neexistuje 
alebo nezastupuje dostatočne práva 
držiteľov práv, členské štáty by mali 
stanoviť výnimky pre inštitúcie správy 
kultúrneho dedičstva, výskumné 
organizácie a vzdelávacie zariadenia, tak 
formálne, ako aj neformálne, na 
distribúciu, prenos verejnosti alebo 
sprístupňovanie diel, ktoré sú obchodne 
nedostupné, na nekomerčné účely. 
Členské štáty by mali zabezpečiť 
primeranú náhradu za akékoľvek 
neodôvodnené poškodenie oprávnených 
záujmov držiteľov práv a zaistiť, aby 
všetci držitelia práv mohli kedykoľvek 
namietať voči používaniu svojich diel.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg 
medzi organizáciami zastupujúcimi 
používateľov a držiteľov práv a 
akýmikoľvek inými príslušnými 
organizáciami zainteresovaných strán s 
cieľom podporovať v podmienkach 
jednotlivých sektorov relevantnosť a
využiteľnosť licenčných mechanizmov 
uvedených v článku 7 ods. 1, zabezpečiť 
účinnosť záruk pre držiteľov práv 
uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ 
ide o propagačné opatrenia, a v prípade 
potreby pomáhať pri stanovovaní 
požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 2 
druhom pododseku.

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg 
medzi organizáciami zastupujúcimi 
používateľov a držiteľov práv a 
akýmikoľvek inými príslušnými 
organizáciami zainteresovaných strán s 
cieľom podporovať v podmienkach 
jednotlivých sektorov relevantnosť 
a využiteľnosť licenčných mechanizmov 
uvedených v článku 7 ods. 1 vrátane 
riešenia problémov, keď činnosti inštitúcií 
správy kultúrneho dedičstva v súlade 
s článkom 7 a článkom 8 nie sú 
primerane umožnené, a zabezpečiť 
účinnosť záruk pre držiteľov práv 
uvedených v tejto kapitole, najmä pokiaľ 
ide o propagačné opatrenia, a v prípade 
potreby pomáhať pri stanovovaní 
požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 2 
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druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ochrana tlačových publikácií pri 
digitálnom používaní

Ochrana tlačových publikácií

Odôvodnenie

Tlačové vydania si zaslúžia rovnakú ochranu ako digitálne vydania. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby boli práva udelené tak na digitálne, ako aj nedigitálne 
používanie, a odstrániť akékoľvek znenie, ktoré môže vylúčiť nedigitálne používanie.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia 
vydavateľom tlačových publikácií práva 
stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 
smernice 2001/29/ES na digitálne 
používanie ich tlačových publikácií.

1. Členské štáty zabezpečia 
vydavateľom tlačových publikácií práva 
stanovené v článku 2 a v článku 3 ods. 2 
smernice 2001/29/ES na používanie ich 
tlačových publikácií.

Odôvodnenie

Tlačové vydania si zaslúžia rovnakú ochranu ako digitálne vydania. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby boli práva udelené tak na digitálne, ako aj nedigitálne 
používanie, a odstrániť akékoľvek znenie, ktoré môže vylúčiť nedigitálne používanie.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Práva uvedené v odseku 1 
nezahŕňajú úkony zadávania 
hypertextových odkazov (tzv. 
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hyperlinking), lebo tieto úkony 
nepredstavujú prenos verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby bol spravodlivý podiel príjmov 
z používania práv vydavateľov tlačových 
publikácií pridelený novinárom.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak autor previedol právo na vydavateľa 
alebo mu udelil licenciu, členské štáty 
môžu stanoviť, že takýto prevod alebo 
licencia predstavuje pre vydavateľa 
dostatočný právny základ na to, aby si 
nárokoval podiel na náhrade za používanie 
diela na základe výnimky alebo 
obmedzenia takto prevedeného alebo 
licencovaného práva.

Členské štáty môžu stanoviť, že ak autor 
previedol právo na vydavateľa alebo mu 
udelil licenciu, tento vydavateľ je držiteľ 
práv na základe a v rozsahu tohto prevodu 
alebo licencie. Takýto prevod licencie 
preto predstavuje pre vydavateľa 
dostatočný právny základ na to, aby si 
nárokoval podiel na náhrade za používanie 
diela na základe výnimky či zákonnej 
kolektívnej licencie alebo obmedzenia 
takto prevedeného alebo licencovaného 
práva.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Použitie chráneného obsahu zo strany 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí uchovávajú a 
sprístupňujú veľké množstvá diel a iných 

Použitie chráneného obsahu zo strany 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí uchovávajú a 
sprístupňujú značné množstvá diel a iných 
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predmetov ochrany nahratých ich 
používateľmi

predmetov ochrany nahratých ich 
používateľmi

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne 
sprístupňujú veľké množstvo diel alebo 
iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich 
používatelia, prijmú v spolupráci s 
držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie 
fungovania dohôd uzatvorených s 
držiteľmi práv o používaní ich diel alebo 
iných predmetov ochrany alebo na 
zamedzenie dostupnosti diel alebo iných 
predmetov ochrany v rámci svojich služieb 
určených držiteľmi práv v spolupráci s 
poskytovateľmi služieb. Uvedené 
opatrenia, ako je napríklad používanie 
účinných technológií rozpoznávania 
obsahu, musia byť vhodné a primerané.
Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom 
práv vhodné informácie o fungovaní a 
zavedení opatrení a v prípade potreby 
takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a 
používaní diel a iných predmetov ochrany.

1. Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne 
sprístupňujú značné množstvo diel
chránených autorským právom alebo 
iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich 
používatelia, a v prípade ktorých je toto 
uchovávanie a sprístupňovanie zásadnou 
súčasťou ich aktivít, prijmú v spolupráci s 
držiteľmi práv vhodné a primerané 
opatrenia na zabezpečenie fungovania 
dohôd uzatvorených s držiteľmi práv o 
používaní ich diel alebo iných predmetov 
ochrany alebo na zamedzenie dostupnosti 
diel alebo iných predmetov ochrany v 
rámci svojich služieb určených držiteľmi 
práv v spolupráci s poskytovateľmi služieb. 
Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom 
práv na ich žiadosť vhodné informácie o 
fungovaní a zavedení opatrení a v prípade 
potreby takisto vykážu vhodné údaje o 
uznávaní a používaní diel a iných 
predmetov ochrany.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 
zaviedli mechanizmy podávania sťažností a 
mechanizmy nápravy dostupné pre 
používateľov v prípade sporov o 
uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 
zaviedli mechanizmy podávania sťažností a 
mechanizmy nápravy dostupné pre 
používateľov v prípade sporov o 
uplatňovaní opatrení uvedených v danom 
odseku. Týmito mechanizmami sa 
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1. predovšetkým zabezpečí, aby v prípadoch, 
keď odstránenie obsahu uvedené 
v odseku 1 nie je opodstatnené, bol 
predmetný obsah v primeranej dobe opäť 
umiestnený online.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty v prípade potreby
umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi 
služieb informačnej spoločnosti a držiteľmi 
práv prostredníctvom dialógov so 
zainteresovanými stranami s cieľom určiť 
osvedčené postupy, ako sú napríklad 
vhodné a primerané technológie 
rozpoznávania obsahu, okrem iného s 
prihliadnutím na povahu služieb, 
dostupnosť technológií a ich účinnosť 
vzhľadom na technologický vývoj.

3. Komisia spolu s členskými štátmi 
umožní v prípade potreby spoluprácu 
medzi poskytovateľmi služieb informačnej 
spoločnosti a držiteľmi práv 
prostredníctvom dialógov so 
zainteresovanými stranami s cieľom určiť 
najlepšie postupy v súvislosti s 
opatreniami uvedenými v odseku 1, okrem 
iného s prihliadnutím na povahu služieb, 
dostupnosť technológií a ich účinnosť 
vzhľadom na technologický vývoj.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne 
sprístupňujú veľké množstvo diel alebo 
iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich 
používatelia, prijmú v spolupráci s 
držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie 
fungovania dohôd uzatvorených s 
držiteľmi práv o používaní ich diel alebo 
iných predmetov ochrany alebo na 
zamedzenie dostupnosti diel alebo iných 
predmetov ochrany v rámci svojich služieb 
určených držiteľmi práv v spolupráci s 
poskytovateľmi služieb. Uvedené 
opatrenia, ako je napríklad používanie 
účinných technológií rozpoznávania 

1. Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne 
sprístupňujú diela chránené autorským 
právom alebo iné predmety ochrany 
nahrávané ich používateľmi, čím 
prekračujú rámec jednoduchého 
poskytovania fyzických zariadení a 
vykonávajú úkon prenosu verejnosti, 
ktorý začali ich používatelia nahratím 
týchto diel alebo iných predmetov 
ochrany, uzavrú s držiteľmi práv licenčné 
dohody na práva prenosu verejnosti a 
rozmnožovania, pokiaľ nemajú nárok na 
oslobodenie od zodpovednosti stanovené v 
článku 14 smernice 2000/31/ES.
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obsahu, musia byť vhodné a primerané. 
Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom 
práv vhodné informácie o fungovaní a 
zavedení opatrení a v prípade potreby 
takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a 
používaní diel a iných predmetov ochrany.

2. Oslobodenie od zodpovednosti 
stanovené v článku 14 smernice 
2000/31/ES sa nevzťahuje na činnosti 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí verejne sprístupňujú 
chránené diela a iné predmety ochrany a 
zohrávajú aktívnu úlohu vrátane toho, že 
optimalizujú prezentáciu nahratých diel 
alebo iných predmetov ochrany alebo ich 
propagujú.
3. Licenčné dohody uvedené v odseku 1 sa 
považujú za dohody zahŕňajúce úkony 
používateľov uvedených poskytovateľov 
služieb informačnej spoločnosti, pokiaľ 
používatelia nevykonávajú činnosť 
profesionálne.
4. Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne 
sprístupňujú značné množstvo diel 
chránených autorským právom alebo 
iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich 
používatelia, prijmú v spolupráci s 
držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie 
fungovania dohôd uzatvorených s 
držiteľmi práv o používaní ich diel alebo 
iných predmetov ochrany alebo na 
zamedzenie dostupnosti diel alebo iných 
predmetov ochrany v rámci svojich služieb 
určených držiteľmi práv v spolupráci s 
poskytovateľmi služieb. Uvedené 
opatrenia, ako je napríklad používanie 
účinných technológií rozpoznávania 
obsahu, musia byť vhodné a primerané. 
Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom 
práv vhodné informácie o fungovaní a 
zavedení opatrení a v prípade potreby 
takisto včas vykážu vhodné údaje o 
uznávaní a používaní diel a iných 
predmetov ochrany.
5. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia služieb uvedení v odseku 4 
zaviedli mechanizmy podávania sťažností 
a mechanizmy nápravy dostupné pre 
používateľov v prípade sporov o 
uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 
4.
6. Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí prijímajú opatrenia 
uvedené v odseku 4, zabezpečia, aby boli 
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tieto opatrenia v úplnom súlade s článkom 
15 smernice 2000/31/ES a Chartou 
základných práv Európskej únie.
7. Členské štáty v prípade potreby 
umožnia spoluprácu medzi 
poskytovateľmi služieb informačnej 
spoločnosti a držiteľmi práv 
prostredníctvom dialógov so 
zainteresovanými stranami s cieľom určiť 
najlepšie postupy, ako sú napríklad 
vhodné a primerané technológie 
rozpoznávania obsahu, okrem iného s 
prihliadnutím na povahu služieb, 
dostupnosť technológií a ich účinnosť 
vzhľadom na technologický vývoj.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
autori a výkonní umelci pravidelne a s 
prihliadnutím na osobitostí každého 
sektora dostávali včasné, primerané a 
dostatočné informácie o využívaní svojich 
diel a umeleckých výkonov od subjektov, 
ktorým udelili licenciu alebo na ktoré 
previedli svoje práva, najmä pokiaľ ide o 
spôsoby využívania, vytvorené zisky a 
splatnú odmenu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
autori a výkonní umelci pravidelne a s 
prihliadnutím na osobitosti každého 
sektora dostávali presné, včasné, 
primerané a dostatočné informácie o 
využívaní a propagovaní svojich diel
vrátane vedeckých prác a umeleckých 
výkonov od subjektov, ktorým udelili 
licenciu alebo na ktoré previedli svoje 
práva, vrátane následných nadobúdateľov 
práv alebo licencií, najmä pokiaľ ide o 
spôsoby využívania, propagovanie, 
vytvorené zisky a splatnú odmenu.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Povinnosť uvedená v odseku 1 
musí byť primeraná a účinná a musí sa ňou 

2. Povinnosť uvedená v odseku 1 
musí byť primeraná a účinná a musí sa ňou 
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zabezpečiť vhodná úroveň transparentnosti 
v každom sektore. V prípadoch, keď by 
však bolo administratívne zaťaženie 
vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané 
vzhľadom na príjmy plynúce z využívania 
diela alebo umeleckého výkonu, môžu 
členské štáty prispôsobiť povinnosť 
uvedenú v odseku 1 za predpokladu, že 
táto povinnosť bude naďalej účinná a bude 
zabezpečovať primeranú úroveň 
transparentnosti.

zabezpečiť vysoká úroveň transparentnosti 
v každom sektore, ako aj právo autorov 
a výkonných umelcov na audit. V 
prípadoch, keď by však bolo 
administratívne zaťaženie vyplývajúce z 
tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na 
príjmy plynúce z využívania diela alebo 
umeleckého výkonu, môžu členské štáty 
prispôsobiť povinnosť uvedenú v odseku 1 
za predpokladu, že táto povinnosť bude 
naďalej účinná a vykonateľná a bude 
zabezpečovať primeranú úroveň 
transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia 
vytvorenie štandardných vyhlásení a 
postupov vykazovania podľa jednotlivých 
sektorov prostredníctvom dialógov so 
zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a

Neodňateľné právo autorov a výkonných 
umelcov na spravodlivú odmenu

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
autori a výkonní umelci v prípadoch, keď 
prevedú alebo postúpia svoje právo na 
sprístupňovanie verejnosti, mali aj 
naďalej právo na získanie spravodlivej 
odmeny za využívanie ich diela.

2. Právo autora alebo výkonného 
umelca na získanie spravodlivej odmeny 
za sprístupnenie jeho diela je 
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neodcudziteľné a neodňateľné.

3. Správou tohto práva na 
spravodlivú odmenu za sprístupnenie 
diela autorov alebo výkonných umelcov 
verejnosti sa poveria ich organizácie 
kolektívnej správy, pokiaľ takúto odmenu 
pre autorov, autorov audiovizuálnych diel 
a výkonných umelcov za ich právo na 
sprístupnenie nezaručujú iné kolektívne 
dohody vrátane dobrovoľných dohôd 
o kolektívnej správe.

4. Organizácie kolektívnej správy 
vyberajú spravodlivú odmenu od 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí sprístupňujú diela 
verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby mali autori a 
výkonní umelci právo požadovať 
dodatočnú primeranú odmenu od strany, s
ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, 
keď je pôvodne dohodnutá odmena 
neúmerne nízka v porovnaní s následnými 
príslušnými príjmami a výhodami, ktoré 
vyplývajú z využívania diel alebo 
umeleckých výkonov.

Členské štáty zabezpečia, aby mali autori a 
výkonní umelci alebo zástupcovia, ktorých 
poveria, právo požadovať dodatočnú 
spravodlivú odmenu od strany, s ktorou 
uzavreli zmluvu o využívaní práv, keď je 
pôvodne dohodnutá odmena neúmerne 
nízka v porovnaní s následnými 
príslušnými príjmami a výhodami, ktoré 
vyplývajú z využívania diel alebo 
umeleckých výkonov.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a

Mechanizmus navrátenia práv

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
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autori a výkonní umelci, ktorí sú 
v zmluvnom vzťahu s pokračujúcimi 
platobnými záväzkami, mohli ukončiť 
zmluvu, na základe ktorej udelili licenciu 
alebo previedli svoje práva, keď sa ich 
diela alebo umelecké výkony vôbec 
nevyužívajú, dlhodobo sa nevypláca 
dohodnutá odmena alebo úplne chýba 
podávanie správ a transparentnosť.

2. Právo na ukončenie zmluvy 
o prevode alebo udelení licencie na práva 
môže byť uplatnené, ak do jedného roka 
od oznámenia výkonného umelca alebo 
autora o úmysle ukončiť zmluvu zmluvná 
strana nesplní svoje zmluvné povinnosti 
týkajúce sa vyplatenia dohodnutej 
odmeny. Pokiaľ ide o nevyužívanie diela a 
úplnú absenciu podávania správ 
a transparentnosti, právo ukončiť zmluvu 
o prevode alebo udelení licencie na práva 
môže byť uplatnené, ak do piatich rokov 
od oznámenia výkonného umelca alebo 
autora o jeho úmysle ukončiť zmluvu 
zmluvná strana nesplní svoje zmluvné 
povinnosti.

3. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
sa povinnosť uvedená v odseku 1 
neuplatňuje, ak nie je podiel autora alebo 
výkonného umelca na celkovom diele 
alebo umeleckom výkone významný.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia, že na spory 
týkajúce sa povinnosti transparentnosti 
podľa článku 14 a na mechanizmus úpravy 
zmlúv podľa článku 15 sa môže vzťahovať 
dobrovoľný postup alternatívneho riešenia 
sporov.

Členské štáty stanovia, že na spory 
týkajúce sa povinnosti transparentnosti 
podľa článku 14 a na mechanizmus úpravy 
zmlúv podľa článku 15 sa môže vzťahovať 
dobrovoľný postup alternatívneho riešenia 
sporov. Členské štáty zabezpečia, aby 
autori a výkonní umelci mohli predložiť 
spor anonymne prostredníctvom 
oprávnenej osoby alebo organizácie.
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