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Označenie postupov 

 * Konzultácia  

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.  

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na jednotnom 

digitálnom trhu 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0593), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 

súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0383/2016), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, so zreteľom 

na stanovisko Výboru regiónov z 8. februára 20171, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh 

a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre 

kultúru a vzdelávanie (A8-0000/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Rýchly technologický rozvoj 

naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné 

predmety ochrany vyrábajú, produkujú, 

distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú 

nové obchodné modely a nové subjekty. 

Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre 

autorské práva sú naďalej platné. Pretrváva 

však právna neistota držiteľov práv, ako aj 

(3) Rýchly technologický rozvoj 

naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné 

predmety ochrany vyrábajú, produkujú, 

distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú 

nové obchodné modely a nové subjekty. 

Ciele a zásady stanovené rámcom Únie pre 

autorské práva sú naďalej platné. Pretrváva 

však právna neistota nositeľov práv, ako aj 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
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používateľov, pokiaľ ide o niektoré 

použitia vrátane cezhraničných používaní 

diel a iných predmetov ochrany v 

digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v 

oznámení Komisie s názvom „Kroky 

smerom k modernému, európskejšiemu 

rámcu autorských práv“, v niektorých 

oblastiach je potrebné prispôsobiť a 

doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa 

upravujú autorské práva. Touto smernicou 

sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie 

niektorých výnimiek a obmedzení 

digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, 

ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých 

postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o 

šírenie obchodne nedostupných diel a 

sprístupňovanie online audiovizuálnych 

diel na platformách videa na požiadanie s 

cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V 

záujme dosiahnutia dobre fungujúceho trhu 

autorských práv by sa mali zaviesť aj 

pravidlá týkajúce sa práv na publikovanie, 

používania diel a iných predmetov ochrany 

poskytovateľmi online služieb, ktorí 

uchovávajú a sprístupňujú obsah nahratý 

používateľmi, ako aj transparentnosti 

zmlúv autorov a výkonných umelcov. 

používateľov, pokiaľ ide o niektoré 

použitia vrátane cezhraničných používaní 

diel a iných predmetov ochrany v 

digitálnom prostredí. Ako sa uvádza v 

oznámení Komisie s názvom Kroky 

smerom k modernému, európskejšiemu 

rámcu autorských práv26, v niektorých 

oblastiach je potrebné prispôsobiť a 

doplniť súčasný rámec Únie, ktorým sa 

upravujú autorské práva. Touto smernicou 

sa stanovujú pravidlá na prispôsobenie 

niektorých výnimiek a obmedzení 

digitálnemu a cezhraničnému prostrediu, 

ako aj opatrenia na uľahčenie niektorých 

postupov udeľovania licencií, pokiaľ ide o 

šírenie obchodne nedostupných diel a 

sprístupňovanie online audiovizuálnych 

diel na platformách videa na požiadanie s 

cieľom zabezpečiť širší prístup k obsahu. V 

záujme dosiahnutia dobre fungujúceho trhu 

autorských práv by sa mali zaviesť aj 

pravidlá uplatňovania práv na 

publikovanie, používania diel a iných 

predmetov ochrany na platformách 

poskytovateľov online služieb, ktorí 

uchovávajú a sprístupňujú obsah nahratý 

používateľmi, ako aj pravidlá 

transparentnosti zmlúv autorov a 

výkonných umelcov. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Táto smernica dopĺňa a opiera sa o 

pravidlá stanovené v smerniciach, ktoré sa 

v tejto oblasti v súčasnosti uplatňujú, 

najmä v smernici Európskeho parlamentu a 

Rady 96/9/ES, smernici Európskeho 

(4) Táto smernica dopĺňa a opiera sa o 

pravidlá stanovené v smerniciach, ktoré sa 

v tejto oblasti v súčasnosti uplatňujú, 

najmä v smernici Európskeho parlamentu a 

Rady 96/9/ES27, smernici Európskeho 
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parlamentu a Rady 2001/29/ES, smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 

2006/115/ES, smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/24/ES, smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 

2012/28/EÚ a smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/26/EÚ. 

parlamentu a Rady 2000/31/ES27a, 

smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2001/29/ES28, smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/115/ES29, 

smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2009/24/ES30, smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2012/28/EÚ31 a 

smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2014/26/EÚ32.  

__________________ __________________ 

27 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej 

ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, 

s. 20 – 28). 

27 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej 

ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, 

s. 20 – 28). 

 27a 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). 

28 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 

zosúladení niektorých aspektov autorských 

práv a s nimi súvisiacich práv v 

informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 

22.6.2001, s. 10 – 19). 

28 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 

zosúladení niektorých aspektov autorských 

práv a s nimi súvisiacich práv v 

informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 

22.6.2001, s. 10 – 19). 

29 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o 

nájomnom práve a výpožičnom práve a o 

určitých právach súvisiacich s autorskými 

právami v oblasti duševného vlastníctva 

(Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35). 

29 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o 

nájomnom práve a výpožičnom práve a o 

určitých právach súvisiacich s autorskými 

právami v oblasti duševného vlastníctva 

(Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35). 

30 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o 

právnej ochrane počítačových programov 

(Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22). 

30 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o 

právnej ochrane počítačových programov 

(Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22). 

31 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o 

určitých povolených spôsoboch použitia 

osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, 

s. 5 – 12). 

31 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o 

určitých povolených spôsoboch použitia 

osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, 

s. 5 – 12). 

32 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o 

kolektívnej správe autorských práv a práv 

súvisiacich s autorským právom a o 

32 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o 

kolektívnej správe autorských práv a práv 

súvisiacich s autorským právom a o 
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poskytovaní multiteritoriálnych licencií na 

práva na hudobné diela na online 

využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 

84, 20.3.2014, s. 72 – 98). 

poskytovaní multiteritoriálnych licencií na 

práva na hudobné diela na online 

využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 

84, 20.3.2014, s. 72 – 98). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) V oblasti výskumu, vzdelávania a 

zachovávania kultúrneho dedičstva 

umožňujú digitálne technológie nové typy 

použitia, ktoré nie sú jasne zahrnuté v 

súčasných pravidlách Únie týkajúcich sa 

výnimiek a obmedzení. Okrem toho môže 

mať dobrovoľný charakter výnimiek a 

obmedzení stanovených v smerniciach 

2001/29/ES, 96/9/ES a 2009/24/ES v 

týchto oblastiach nepriaznivý vplyv na 

fungovanie vnútorného trhu. To je obzvlášť 

dôležité v prípade cezhraničného použitia, 

ktoré má v digitálnom prostredí čoraz väčší 

význam. Preto by sa vzhľadom na tieto 

nové použitia mali prehodnotiť existujúce 

výnimky a obmedzenia v právnych 

predpisoch Únie, ktoré sú relevantné z 

hľadiska vedeckého výskumu, vyučovania 

a zachovávania kultúrneho dedičstva. Mali 

by sa zaviesť povinné výnimky alebo 

obmedzenia pre používanie technológií 

hĺbkovej analýzy údajov v oblasti 

vedeckého výskumu, na účely ilustrácie pri 

výučbe v digitálnom prostredí a na 

zachovanie kultúrneho dedičstva. Na 

použitie, na ktoré sa nevzťahujú výnimky 

alebo obmedzenia stanovené v tejto 

smernici, by sa mali aj naďalej vzťahovať 

výnimky a obmedzenia uvedené v 

právnych predpisoch Únie. Smernice 

96/9/ES a 2001/29/ES by sa mali upraviť. 

(5) V oblasti inovácií, výskumu, 

vzdelávania a zachovávania kultúrneho 

dedičstva umožňujú digitálne technológie 

nové typy použitia, ktoré nie sú jasne 

zahrnuté v súčasných pravidlách Únie 

týkajúcich sa výnimiek a obmedzení. 

Okrem toho môže mať dobrovoľný 

charakter výnimiek a obmedzení 

stanovených v smerniciach 2001/29/ES, 

96/9/ES a 2009/24/ES v týchto oblastiach 

nepriaznivý vplyv na fungovanie 

vnútorného trhu. To je obzvlášť dôležité v 

prípade cezhraničného použitia, ktoré má v 

digitálnom prostredí čoraz väčší význam. 

Preto by sa vzhľadom na tieto nové 

použitia mali prehodnotiť existujúce 

výnimky a obmedzenia v právnych 

predpisoch Únie, ktoré sú relevantné z 

hľadiska inovácií, vedeckého výskumu, 

vyučovania a zachovávania kultúrneho 

dedičstva. Mali by sa zaviesť povinné 

výnimky alebo obmedzenia pre používanie 

technológií vyťažovania textov a dát v 

oblasti inovácií a vedeckého výskumu, na 

účely ilustrácie pri výučbe v digitálnom 

prostredí a na zachovanie kultúrneho 

dedičstva. Na použitie, na ktoré sa 

nevzťahujú výnimky alebo obmedzenia 

stanovené v tejto smernici, by sa mali aj 

naďalej vzťahovať výnimky a obmedzenia 

uvedené v právnych predpisoch Únie. 

Smernice 96/9/ES a 2001/29/ES by sa mali 

upraviť. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Účelom výnimiek a obmedzení 

stanovených v tejto smernici je dosiahnuť 

spravodlivú rovnováhu medzi právami a 

záujmami autorov a iných držiteľov práv 

na jednej strane a používateľov na strane 

druhej. Môžu sa uplatňovať iba v 

niektorých osobitných prípadoch, pri 

ktorých nedochádza k rozporu s bežným 

využívaním diela alebo iného predmetu 

ochrany a ktoré neodôvodnene 

nepoškodzujú oprávnené záujmy držiteľov 

práv. 

(6) Účelom výnimiek a obmedzení 

stanovených v tejto smernici je dosiahnuť 

spravodlivú rovnováhu medzi právami a 

záujmami autorov a iných nositeľov práv 

na jednej strane a používateľov na druhej 

strane. Môžu sa uplatňovať iba v 

niektorých osobitných prípadoch, pri 

ktorých nedochádza k rozporu s bežným 

využívaním diela alebo iného predmetu 

ochrany a ktoré neodôvodnene 

nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľov 

práv. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

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 vyťažovanie 

textov a dát. 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 

(8) Nové technológie umožňujú 

automatizovanú počítačovú analýzu 

informácií v digitálnej forme, napríklad 

text, zvuk, obraz alebo údaje, vo 

všeobecnosti známu ako vyťažovanie 

textov a dát. Vyťažovanie textov a dát 

umožňuje čítanie a analýzu veľkého 

množstva digitálne uchovávaných 
informácií s cieľom získať nové vedomosti 

a objavovať nové trendy. Pre vyťažovanie 

textov a dát je najprv potrebné získať 

prístup k informáciám a potom ich 

rozmnožovať. Vo všeobecnosti možno 

informácie spracovať prostredníctvom 

vyťažovania textov a dát až po tom, ako sa 
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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. 

normalizujú. Bezprostredne po získaní 

legálneho prístupu k informáciám 

dochádza k normalizácii informácií a 

ochrane používania autorským právom, 

keďže to vedie k rozmnožovaniu zmenou 

formátu informácií alebo ich extrakciou z 

databázy do formátu, ktorý možno 

podrobiť vyťažovaniu textov a dát. 

Procesom relevantným z hľadiska 

autorského práva, prebiehajúcim pri 

využívaní technológie vyťažovania textov 

a dát, preto nie je samotný proces 

vyťažovania textov a dát, ktorý pozostáva 

z čítania a analýzy normalizovaných 

informácií uložených v digitálnej podobe, 

ale proces prístupu a proces, 

prostredníctvom ktorého sa informácie 

normalizujú s cieľom umožniť ich 

automatickú počítačovú analýzu. Proces 

prístupu k informáciám chráneným 

autorským právom, pokiaľ ide o diela 

alebo iný predmet ochrany, je už upravený 

v práve Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

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 vyťažovania textov a dát. 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 

(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 vyťažovania textov a dát. Tieto 

výnimky a obmedzenia sú však nepovinné 

a nie sú v plnej miere prispôsobené 

používaniu technológií vo vedeckom 

výskume. Okrem toho v prípadoch 

legálneho prístupu k obsahu, napríklad na 

základe predplatenia publikácií alebo 

povolenia na otvorený prístup, môže byť v 

podmienkach povolení vyťažovanie textov 

a dát vylúčené. Vzhľadom na to, že 
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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. 

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 vyťažovaní textov a dát. 

Dôležité je uznať potenciál technológií 

vyťažovania textov a dát pri získavaní 

nových poznatkov a dosahovaní inovácií a 

objavov vo všetkých oblastiach, ako aj 

úlohu, ktorú tieto technológie zohrávajú v 

rámci nepretržitého rozvoja digitálneho 

hospodárstva, pričom v prípadoch, v 

ktorých existuje legálny prístup, sa udelí 

výnimka pre rozmnožovanie a extrakciu 

informácií na účely vyťažovania textov a 

dát. Prístup k informáciám, ktoré už sú 

normalizované, umožňuje nositeľovi 

autorských práv domáhať sa náhrady, ale 

nemal by brániť osobám s legálnym 

prístupom k informáciám, aby samy 

normalizovali informácie a podrobili ich 

vyťažovaniu textov a dát. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a. Okrem toho sa všeobecne uznáva, 

že prístup k normalizovaným informáciám 

vo formáte, ktorý umožňuje, aby boli 

podrobené vyťažovaniu textov a dát, môže 

byť osobitným spôsobom na prospech 

celej vedeckej komunite vrátane menších 

výskumných organizácií, najmä ak 

neexistuje legálny prístup k obsahu, 

napríklad prostredníctvom predplatenia 

publikácií alebo licencií otvoreného 

prístupu. Výskumné organizácie v Únii, 

napríklad univerzity a výskumné ústavy, 

sú konfrontované s výzvami pri získavaní 

legálneho prístupu k objemu digitálne 
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uchovávaných informácií potrebných na 

získanie nových poznatkov 

prostredníctvom vyťažovania textov a dát. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

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 

vyťažovania textov a dát, 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 pre 

výskumné organizácie, aby mali prístup k 

normalizovaným informáciám vo formáte, 

ktorý umožňuje podrobiť ich vyťažovaniu 

textov a dát, pokiaľ tento proces vykonáva 

výskumná organizácia. Nositelia práv by 

mali mať možnosť požadovať náhradu v 

súvislosti s nákladmi na proces 

normalizácie. Túto výnimku by mali 

využívať aj výskumné organizácie, keď sa 

zapájajú do verejno-súkromných 

partnerstiev. Týmito novými výnimkami 
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 

vyťažovania textov a dát, ktoré nezahŕňajú 

zhotovovanie kópií presahujúcich rozsah 

pôsobnosti uvedenej výnimky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Nie je potrebné stanoviť náhradu (13) Je potrebné stanoviť náhradu pre 
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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. 

nositeľov práv, pokiaľ ide o výnimku, 

ktorá umožňuje výskumným 

organizáciám, ktoré nemajú legálny 

prístup k informáciám, aby mali prístup k 

normalizovaným údajom vhodným na 

vyťažovanie textov a dát, ale iba pokiaľ je 

táto náhrada primeraná nákladom na 

normalizáciu údajov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13a. S cieľom zamedziť zneužívaniu 

výnimky a povinnosti ustanovených v tejto 

smernici je potrebná ochrana nositeľov 

práv pred používaním súborov údajov 

získaných iba na účel vyťažovania textov 

a dát. V oblasti vedeckého výskumu sa 

však môže požadovať, aby boli tieto 

súbory údajov po dokončení procesu 

vyťažovania textov a dát dostupné v 

záujme overiteľnosti výsledkov výskumu. 

Treba regulovať uchovávanie príslušných 

súborov údajov, ak nemožno zaistiť, aby 

opätovná normalizácia a opakovaný 

proces vyťažovania textov a dát priniesli 

rovnaké výsledky. Členské štáty by na 

tento účel mali disponovať možnosťami 

na uchovávanie príslušných súborov 

údajov s cieľom umožniť overiteľnosť 

výsledkov výskumu, ktorá môže byť 

potrebná v neskoršej fáze. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 
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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 v oblasti 

vzdelávania používajú čoraz častejšie na 

všetkých úrovniach vzdelávania, a to 

najmä s cieľom zlepšiť a obohatiť učenie. 

Z výnimky alebo obmedzenia stanovených 

v tejto smernici by preto mali profitovať 

všetky vyučovacie aktivity poskytované 

zariadeniami bez ohľadu na ich 

organizačnú štruktúru a prostriedky 

financovania v rozsahu, v akom tieto 

zariadenia sú buď samy uznávané alebo 

akreditované ako vzdelávacie zariadenia 

alebo ponúkajú vzdelávací program, ktorý 

je uznávaný alebo akreditovaný 

príslušným vnútroštátnym orgánom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

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 

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 

(16) Výnimka alebo obmedzenie by sa 

mali vzťahovať na digitálne použitie diel a 

iných predmetov ochrany, napríklad pri 

použití časti alebo pasáží diela na podporu, 

obohatenie alebo doplnenie výučby, ako aj 

príslušných vzdelávacích 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 uznaných 

alebo akreditovaných príslušným 

vnútroštátnym orgánom ako vzdelávacích 

zariadení, alebo v rámci vzdelávacieho 

programu uznaného alebo 

akreditovaného príslušným vnútroštátnym 
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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. 

orgánom. Tieto výnimky alebo 

obmedzenia by sa mali vzťahovať na 

použitia pomocou digitálnych prostriedkov 

v prípadoch, keď vyučovanie prebieha 

prostredníctvom fyzicky prítomnej osoby, 

a to aj vtedy, ak prebieha mimo priestorov 

príslušného zariadenia, ako aj na online 

použitia prostredníctvom zabezpečenej 

elektronickej siete zariadenia, pričom 

prístup do takejto siete by mal byť 

chránený najmä použitím postupov 

overovania. Táto výnimka alebo 

obmedzenie by sa mali chápať tak, že sa 

vzťahujú na špecifické potreby prístupu 

osôb so zdravotným postihnutím v 

súvislosti s ilustráciou pri výučbe. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

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, ak táto inštitúcia vlastní alebo 

natrvalo uchováva rozmnoženiny, 

napríklad v dôsledku prevodu vlastníctva, 

licenčných zmlúv alebo povinného 

uchovávania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 25 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 25a. Vzhľadom na existenciu rozdielov 

medzi postupmi kolektívnej správy naprieč 

členskými štátmi a kreatívnym a 

kultúrnym priemyslom treba poskytnúť 

riešenie pre prípady, v ktorých 

mechanizmy udeľovania licencií 

nepredstavujú účinné riešenie, napríklad 

v dôsledku nedostatočného udeľovania 

kolektívnych licencií alebo toho, že 

žiadnej organizácii kolektívnej správy sa 

nepodarilo dosiahnuť uznanie v členskom 

štáte či odvetví. V takýchto prípadoch, ak 

chýbajú mechanizmy udeľovania licencií, 

je potrebné ustanoviť výnimku, ktorá 

umožní inštitúciám správy kultúrneho 

dedičstva sprístupniť obchodne 

nedostupné diela uchovávané v ich 

zbierke online prostredníctvom ich 

vlastných technologicky zabezpečených 

sietí. Pritom je však takisto potrebné 

umožniť autorom, aby poskytovali 

licencie alebo vytvorili organizáciu 

kolektívnej správy a zároveň ich zapojiť 

do rozhodovania o tom, či takéto licencie 

sú alebo nie sú k dispozícii. Okrem toho 

by nositelia práv mali mať možnosť 

vzniesť námietku proti umiestneniu ich 

diela na takto zabezpečené siete. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Keďže projekty hromadnej 

digitalizácie môžu pre inštitúcie správy 

kultúrneho dedičstva predstavovať značné 

investície, žiadne licencie udelené na 

základe mechanizmov stanovených v tejto 

smernici by im nemali brániť vytvárať 

(27) Keďže projekty hromadnej 

digitalizácie môžu pre inštitúcie správy 

kultúrneho dedičstva predstavovať značné 

investície, žiadne licencie udelené na 

základe mechanizmov stanovených v tejto 

smernici by im nemali brániť vytvárať 
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dostatočné príjmy na pokrytie licenčných 

nákladov a nákladov na digitalizáciu a 

šírenie diel a iných predmetov ochrany, na 

ktoré sa licencia vzťahuje. 

dostatočné príjmy s cieľom prispieť k 

pokrytiu licenčných nákladov a nákladov 

na digitalizáciu a šírenie diel a iných 

predmetov ochrany, na ktoré sa licencia 

vzťahuje. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 30 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 30a. Ochrana dedičstva Únie je 

mimoriadne dôležitá a mala by sa posilniť 

v prospech budúcich generácií. To by sa 

malo dosiahnuť najmä prostredníctvom 

ochrany zverejneného dedičstva. Na tento 

účel by sa mala v Únii stanoviť povinnosť 

odovzdať výtlačok s cieľom zabezpečiť, 

aby publikácie týkajúce sa záležitostí 

Únie, ako sú právo Únie, história a 

integrácia Únie, politika Únie a 

demokracia v Únii, inštitucionálne, 

parlamentné a politické záležitosti Únie, a 

teda aj záznamy o intelektuálnych 

úspechoch Únie a v budúcnosti 

uverejnené dedičstvo boli systematicky 

zhromažďované. Takéto dedičstvo by 

malo byť nielen chránené vytvorením 

archívu Únie pre publikácie týkajúce sa 

záležitostí Únie, ale takisto by malo byť 

sprístupnené občanom Únie a budúcim 

generáciám. Knižnica Európskeho 

parlamentu ako knižnica jedinej inštitúcie 

Únie priamo zastupujúcej občanov Únie 

by mala byť ustanovená ako depozitná 

knižnica Únie. S cieľom zabrániť 

nadmernému zaťaženiu vydavateľstiev, 

tlačiarní a dovozcov by sa mali v knižnici 

Európskeho parlamentu ukladať iba 

elektronické publikácie, ako sú 

elektronické knihy, elektronické časopisy 

a elektronické odborné časopisy, pričom 

knižnica by mala čitateľom sprístupňovať 
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publikácie, na ktoré by sa vzťahovala 

povinnosť odovzdať knižnici Európskeho 

parlamentu ich výtlačok na účely 

výskumu alebo štúdia a pod kontrolou 

knižnice Európskeho parlamentu. Takéto 

publikácie by sa nemali sprístupňovať 

online externe. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Sloboda a pluralita tlače je 

nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia 

kvalitnej žurnalistiky a prístupu občanov k 

informáciám. Tlač prispieva zásadným 

spôsobom k verejnej diskusii a riadnemu 

fungovaniu demokratickej spoločnosti. 

Vydavatelia tlačových publikácií pri 

prechode z tlačených na digitálne 

publikácie čelia problémom, pokiaľ ide o 

udeľovanie licencií na online používanie 

ich publikácií a návratnosť investícií. V 

situácii, keď vydavatelia tlačových 

publikácií nie sú uznaní za držiteľov práv, 

je udeľovanie licencií a presadzovanie práv 

v digitálnom prostredí často zložité a 

neefektívne. 

(31) Otvorený internet a sloboda a 

pluralita tlače sú nevyhnutným 

prostriedkom zabezpečenia kvalitnej 

žurnalistiky a prístupu občanov k 

informáciám. Zásadným spôsobom 

prispievajú k verejnej diskusii a riadnemu 

fungovaniu demokratickej spoločnosti. 

Vydavatelia tlačových publikácií pri 

prechode z tlačených na digitálne 

publikácie čelia problémom pri 

stanovovaní ich postavenia na účely 

uplatňovania práv, ktoré im vyplývajú zo 

zákona alebo na základe postúpenia, 

licencie alebo inej zmluvnej dohody. V 

situácii, keď vydavatelia tlačových 

publikácií nie sú uznaní ako tí, ktorí 

využívajú domnienku, že môžu 

uplatňovať práva na rôzne príspevky k 

svojim tlačovým publikáciám, je 

udeľovanie licencií a presadzovanie práv v 

digitálnom prostredí často zložité a 

neefektívne. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Na zabezpečenie udržateľnosti 

vydavateľského odvetvia treba uznávať a 

naďalej podporovať organizačnú a 

finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní 

tlačových publikácií. Na úrovni Únie preto 

treba stanoviť zosúladenú právnu ochranu 

tlačových publikácií, pokiaľ ide o digitálne 

použitia. Takáto ochrana by mala byť 

účinne zabezpečená zavedením do 

právnych predpisov Únie práv súvisiacich 

s autorským právom, pokiaľ ide o 

rozmnožovanie a verejné sprístupňovanie 

tlačových publikácií pri digitálnom 

použití. 

(32) Na zabezpečenie udržateľnosti 

vydavateľského odvetvia treba uznávať a 

naďalej podporovať organizačnú a 

finančnú pomoc vydavateľov pri vytváraní 

tlačových publikácií. Na úrovni Únie preto 

treba stanoviť zosúladenú právnu ochranu 

tlačových publikácií, pokiaľ ide o digitálne 

použitia. Takáto ochrana by mala byť 

účinne zabezpečená tým, že do právnych 

predpisov Únie sa zavedie predpoklad, že 

vydavatelia tlačových publikácií sú 

oprávnení obhajovať vo vlastnom mene 

práva autorov a hľadať opravné 

prostriedky v súvislosti s dielami 

uverejnenými v ich tlačovej publikácii a s 

digitálnymi použitiami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) Na účely tejto smernice je potrebné 

vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby 

zahŕňal len novinárske publikácie 

vydávané poskytovateľom služby, a to 

periodicky alebo pravidelne aktualizované 

na akomkoľvek nosiči, na účely 

informovania alebo zábavy. K takýmto 

publikáciám by patrili napríklad denníky, 

týždenníky a mesačníky všeobecného 

alebo osobitného záujmu a spravodajské 

webové stránky. Periodické publikácie, 

ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo 

akademické účely, ako sú vedecké 

časopisy, by nemali požívať ochranu 

(33) Na účely tejto smernice je potrebné 

vymedziť pojem tlačovej publikácie, aby 

zahŕňal len novinárske publikácie 

vydávané poskytovateľom služby, a to 

periodicky alebo pravidelne aktualizované 

na akomkoľvek nosiči, na účely 

informovania alebo zábavy. K takýmto 

publikáciám by patrili napríklad denníky, 

týždenníky a mesačníky všeobecného 

alebo osobitného záujmu a spravodajské 

webové stránky. Periodické publikácie, 

ktoré sa uverejňujú na vedecké alebo 

akademické účely, ako sú vedecké 

časopisy, by nemali požívať ochranu 
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priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto 

smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov 

zadávania hypertextových odkazov (tzv. 

hyperlinking), ktoré nepredstavujú verejný 

prenos. 

priznanú tlačovým publikáciám podľa tejto 

smernice. Táto ochrana sa netýka úkonov 

automatizovaného systému odkazov alebo 

indexovania, ako je zadávanie 
hypertextových odkazov (tzv. 

hyperlinking). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 34 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(34) Práva udelené vydavateľom 

tlačových publikácií na základe tejto 

smernice by mali mať rovnaký rozsah 

pôsobnosti ako práva na rozmnožovanie a 

sprístupňovanie verejnosti stanovené v 

smernici 2001/29/ES, pokiaľ ide o 

digitálne použitia. Na tieto práva by sa 

takisto mali vzťahovať rovnaké 

ustanovenia o výnimkách a 

obmedzeniach, aké platia pre práva 

stanovené v smernici 2001/29/ES vrátane 

výnimky pre citácie na účely kritiky alebo 

recenzie stanovenej v článku 5 ods. 3 

písm. d) uvedenej smernice. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

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 

Ak sú poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti aktívne a priamo zapojení do 

sprístupňovania obsahu nahratého 

používateľmi verejnosti a ak táto činnosť 

nemá čisto technický, automatický a 
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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. 

pasívny charakter, sú povinní uzavrieť 

licenčné zmluvy s nositeľmi práv okrem 

prípadov, ak majú nárok na režim 

zodpovednosti stanovený v článku 14 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2000/31/ES34. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

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. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

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 zmluvy 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 sú aktívne a priamo 

zapojení do sprístupňovania obsahu 

nahratého používateľmi verejnosti, prijať 

vhodné a primerané opatrenia na 

zabezpečenie ochrany diel alebo iných 

predmetov ochrany. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 38 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Na vykonávanie takýchto opatrení by mali 

nositelia práv poskytnúť poskytovateľom 

služieb presne identifikované diela alebo 

predmety ochrany, v súvislosti s ktorými 

sa domnievajú, že na ne majú autorské 

právo. Pri vykonávaní akejkoľvek zmluvy 

s poskytovateľom služieb by si mali 

nositelia práv ponechať zodpovednosť za 

požiadavky tretích strán, pokiaľ ide o 

používanie diel, ktoré označujú za svoje 

vlastné diela. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 39 
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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 veľkým 

množstvám diel alebo iných predmetov 

ochrany chránených autorskými právami, 

ktoré nahrali ich používatelia, a nositeľmi 

práv je nevyhnutná pre fungovanie 

technológií, ako sú technológie 

rozpoznávania obsahu. V takýchto 

prípadoch by mali nositelia práv poskytnúť 

potrebné údaje s cieľom umožniť týmto 

službám identifikovať ich obsah a dané 

služby by mali byť transparentné vo 

vzťahu k nositeľom práv, pokiaľ ide o 

používané technológie, aby bolo možné 

posúdiť ich primeranosť. Tieto služby by 

mali nositeľom práv poskytnúť najmä 

informácie o druhu použitých technológií, 

o spôsobe ich prevádzky a ich miere 

správnosti pri rozpoznávaní obsahu 

nositeľov práv. Uvedené technológie by 

mali takisto umožniť nositeľom práv 

získať informácie od poskytovateľov 

služieb informačnej spoločnosti o 

používaní ich obsahu, na ktorý sa vzťahuje 

zmluva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 41 

 

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 

(41) Pri zavádzaní povinností 

transparentnosti by sa malo prihliadať na 

osobitosti rôznych sektorov obsahu a práv 

autorov a výkonných umelcov v každom 

sektore, ako aj na význam príspevku 

autorov a výkonných umelcov k celkovej 

činnosti alebo umeleckému výkonu. 

Členské štáty by sa mali poradiť so 



 

PE601.094v01-00 24/56 PR\1119413SK.docx 

SK 

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. 

všetkými príslušnými zainteresovanými 

stranami, čo by malo prispieť k určeniu 

sektorovo špecifických požiadaviek a 

uľahčiť vytvorenie správ a postupov 

štandardného vykazovania pre každý 

sektor. Ako jedna z možností na 

dosiahnutie dohody medzi príslušnými 

zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o 

transparentnosť, by sa malo zvážiť 

kolektívne vyjednávanie, a ak sú zavedené 

dohody v oblasti kolektívneho 

vyjednávania, ktoré obsahujú povinnosti 

transparentnosti, mali by sa povinnosti 

transparentnosti považovať za splnené. 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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 42 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(42) Niektoré zmluvy o využívaní práv, 

ktoré sú harmonizované na úrovni Únie, 

majú dlhé trvanie, ponúkajú málo možností 

pre autorov a výkonných umelcov na 

opätovné prerokovanie s ich zmluvnými 

partnermi alebo ich právnymi nástupcami. 

Preto by bez toho, aby bolo dotknuté právo 

týkajúce sa zmlúv v členských štátoch, mal 

existovať mechanizmus úpravy 

odmeňovania v prípadoch, keď je pôvodne 

dohodnutá odmena na základe licencie 

alebo prevodu práv neúmerne nízka v 

porovnaní s príslušnými príjmami a 

výhodami vyplývajúcimi z využívania 

(42) Niektoré zmluvy o využívaní práv, 

ktoré sú harmonizované na úrovni Únie, 

majú dlhé trvanie a ponúkajú málo 

možností pre autorov a výkonných 

umelcov na opätovné prerokovanie s ich 

zmluvnými partnermi alebo ich právnymi 

nástupcami. Preto by bez toho, aby bolo 

dotknuté právo týkajúce sa zmlúv v 

členských štátoch, mal existovať 

mechanizmus úpravy odmeňovania v 

prípadoch, keď je pôvodne dohodnutá 

odmena na základe licencie alebo prevodu 

práv neúmerne nízka v porovnaní s 

neočakávanými príslušnými čistými 
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diela alebo záznamu umeleckého výkonu, a 

to aj vzhľadom na transparentnosť 

zaručenú touto smernicou. Pri posúdení 

situácie by sa malo prihliadať na osobitné 

okolnosti každého prípadu, ako aj na 

osobitosti a postupy v rozličných sektoroch 

obsahu. Ak sa strany nedohodnú na úprave 

odmeňovania, autor alebo výkonný umelec 

by mal mať právo podať návrh na začatie 

konania pred súdom alebo iným 

príslušným orgánom. 

príjmami a výhodami vyplývajúcimi z 

využívania diela alebo záznamu 

umeleckého výkonu, a to aj vzhľadom na 

transparentnosť zaručenú touto smernicou. 

Pri posúdení situácie by sa malo prihliadať 

na osobitné okolnosti každého prípadu, ako 

aj na osobitosti a postupy v rozličných 

sektoroch obsahu. Ak sa strany nedohodnú 

na úprave odmeňovania, autor alebo 

výkonný umelec by mal mať právo podať 

návrh na začatie konania pred súdom alebo 

iným príslušným orgánom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. S výnimkou prípadov uvedených v 

článku 6 sa táto smernica netýka a žiadnym 

spôsobom neovplyvňuje existujúce 

pravidlá stanovené smernicami platnými v 

tejto oblasti, najmä smernicami 96/9/ES, 

2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 

2012/28/EÚ a 2014/26/EÚ. 

2. S výnimkou prípadov uvedených v 

článku 6 sa táto smernica netýka a žiadnym 

spôsobom neovplyvňuje existujúce 

pravidlá stanovené smernicami platnými v 

tejto oblasti, najmä smernicami 96/9/ES, 

2000/31/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 

2009/24/ES, 2012/28/EÚ a 2014/26/EÚ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Predmetom článku 13 navrhovanej smernice sú práve poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti a zodpovednosť, ktorú by mali niesť pri vykonávaní dohôd uzavretých s nositeľmi 

práv v súvislosti s používaním diel chránených autorským právom. V tomto zmysle článok 13 

dopĺňa pravidlá stanovené v smernici o elektronickom obchode. Z dôvodu právnej 

zrozumiteľnosti a právnej istoty preto treba v tejto navrhovanej smernici uviesť, že dopĺňa 

smernicu o elektronickom obchode, čo zdôvodňuje odkaz v článku 1 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) „inštitúcia správy kultúrneho 

dedičstva“ je verejne prístupná knižnica 

alebo múzeum, archív alebo inštitúcia 

spravujúca filmové alebo zvukové 

dedičstvo; 

(3) „inštitúcie správy kultúrneho 

dedičstva“ sú verejne prístupné knižnice, 

vzdelávacie zariadenia a múzeá, ako aj 

archívy, ústavy filmového alebo 

zvukového dedičstva a organizácie 

verejnoprávneho vysielania usadené v 

členských štátoch; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V práve Únie už je stanovené vymedzenie pojmu „inštitúcie správy kultúrneho dedičstva“ v 

smernici o osirotených dielach v odôvodneniach 1 a 23 a článku 1 ods. 1 a článku 2 písm. a) 

a b), ako aj v smernici o informačnej spoločnosti v článku 5 ods. 2 písm. c). Z dôvodu právnej 

istoty sa vyžaduje jednotnosť vymedzenia týchto inštitúcií. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. „vyučovací proces“ je vzdelávací 

proces prebiehajúci buď v priestoroch 

zariadenia, ktoré bolo príslušným 

vnútroštátnym orgánom uznané alebo 

akreditované ako vzdelávacie zariadenie, 

alebo v rámci vzdelávacieho programu 

uznaného alebo akreditovaného 

príslušným vnútroštátnym orgánom; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vymedzením pojmu „vyučovací proces“ sa objasňuje výnimka zahrnutá v článku 4. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 2 – bod 4 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b. „obchodne nedostupné dielo“ je 

dielo, ktoré ako celok vo všetkých svojich 

verziách a prejavoch už nie je obchodne 

dostupné prostredníctvom obvyklých 

obchodných kanálov a nemožno 

odôvodnene očakávať, že vo všetkých 

svojich verziách a prejavoch sa stane 

dostupným, a to i vrátane diel, ktoré boli 

obchodne dostupné v minulosti, a diel, 

ktoré neboli obchodne dostupné nikdy 

doposiaľ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu „obchodne nedostupné dielo“ sa presunulo do článku s vymedzeniami 

pojmov a zodpovedá vymedzeniu, ktoré už používajú Komisia a nositelia práv. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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, ktoré má vykonávať osoba s 

legálnym prístupom k dielam a iným 

predmetom ochrany, za predpokladu, že 

rozmnožovanie alebo extrakcia sa použijú 

výlučne na účely vyťažovania textov a dát. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Procesom relevantným z hľadiska autorského práva, prebiehajúcim pri využívaní technológie 

vyťažovania textov a dát, nie je samotný proces vyťažovania textov a dát, ktorý pozostáva z 

čítania a analýzy digitálne uchovávaných informácií, ale proces prístupu a proces, 

prostredníctvom ktorého sa informácie normalizujú s cieľom umožniť ich automatickú 
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počítačovú analýzu. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty stanovia, aby 

nositelia práv, ktorí uvádzajú diela alebo 

iné predmety ochrany na trh 

predovšetkým na účely výskumu, mali 

povinnosť umožniť výskumným 

organizáciám, ktoré nemajú legálny 

prístup k týmto dielam alebo iným 

predmetom ochrany, prístup k súborom 

údajov, ktoré im umožnia vykonávať iba 

vyťažovanie textov a dát. Členské štáty 

môžu takisto stanoviť, aby nositelia práv 

mali právo požadovať náhradu za 

splnenie tejto povinnosti, pokiaľ je táto 

náhrada spojená s nákladmi na 

formátovanie týchto súborov údajov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak vydavatelia poskytujú už normalizované súbory údajov, môžu požadovať náhradu za 

pokrytie nákladov na tento proces. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Členské štáty určia zariadenie na 

bezpečné ukladanie súborov údajov 

používaných pri výskume prostredníctvom 

technológií vyťažovania textov a dát a na 

umožnenie prístupu k týmto súborom 

údajov výlučne na účely overovania. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Treba zamedziť prípadnému zneužívaniu súborov údajov používaných na iné účely a 

zohľadniť pritom, že pre výskum je často dôležité, aby súbory údajov, z ktorých sa vychádza 

pri formulovaní záverov, boli naďalej podrobované overovaniu. Na tento účel by členské štáty 

mali zriadiť zariadenia na ukladanie týchto súborov údajov, pričom prístup k nim by mal byť 

obmedzený iba na účely overovania výskumu. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

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, a to v oprávnenom rozsahu na 

vzdelávací účel, ktorý sa tým má 

dosiahnuť, za predpokladu, že toto 

používanie: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Bez ohľadu na poskytovateľa vzdelávania sa používanie materiálov chránených autorským 

právom a určených na ilustračné účely pri výučbe musí obmedziť iba na skutočne vzdelávacie 

činnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

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 

a) je obmedzené na konkrétne 

vymedzený okruh osôb, ktoré sa 

zúčastňujú na vyučovacom procese, ako 
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alebo študentom a učiteľom vzdelávacieho 

zariadenia; 

sú žiaci alebo študenti a učitelia; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Uplatňovanie výnimky stanovenej v článku 4 ods. 1 musí byť obmedzené na osoby, ktoré sa 

zúčastňujú na vyučovacom procese, t. j. na žiakov alebo študentov a učiteľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu stanoviť, že výnimka 

prijatá podľa odseku 1 sa neuplatňuje 

všeobecne alebo v súvislosti so 

špecifickými druhmi diel alebo iných 

predmetov ochrany, pokiaľ sú na trhu 

ľahko dostupné vhodné licencie 
povoľujúce úkony uvedené v odseku 1. 

Členské štáty môžu stanoviť, že výnimka 

prijatá podľa odseku 1 sa neuplatňuje 

všeobecne alebo v súvislosti s konkrétnymi 

druhmi diel alebo iných predmetov 

ochrany, pokiaľ existujú vhodné licenčné 

zmluvy povoľujúce úkony uvedené v 

odseku 1 a sú prispôsobené potrebám a 

špecifikám vzdelávacích zariadení. 

Or. en 

 

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 na zabezpečenie primeranej 

dostupnosti, prístupnosti a viditeľnosti 

licenčných zmlúv povoľujúcich 

vzdelávacím zariadeniam vykonávať 

úkony uvedené v odseku 1. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Ak sa vyučovanie poskytuje na komerčnom základe, môžu členské štáty uložiť povinnosť 

náhrady za používanie materiálov, a to aj vtedy, keď je kurz akreditovaný alebo uznaný. 

Niektoré členské štáty už zaviedli výnimku alebo obmedzenie na účely ilustrácie pri vyučovaní 

vrátane štruktúr licenčnej zmluvy. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Najskôr... [tri roky po nadobudnutí 

účinnosti tejto smernice] Komisia po 

konzultácii so všetkými zainteresovanými 

stranami predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o dostupnosti 

takýchto licenčných zmlúv s cieľom 

navrhnúť v prípade potreby zlepšenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty stanovia výnimku z 

práv stanovených v článkoch 2 a 3 

smernice 2001/29/ES, v článku 5 písm. a) 

a článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, v 

článku 4 ods. 1 smernice 2009/24/ES a v 

článku 11 ods. 1 tejto smernice, ktorá 

umožní inštitúciám správy kultúrneho 

dedičstva vyhotovovať rozmnoženiny 

obchodne nedostupných diel, ktoré sú 

trvalou súčasťou ich zbierok dostupných 

na ich vlastnej zabezpečenej elektronickej 

sieti, na nekomerčné účely, a to za 

predpokladu, že sa uvedie meno autora 

alebo iného identifikovateľného nositeľa 

práv, pokiaľ sa neukáže, že to nie je 

možné. 



 

PE601.094v01-00 32/56 PR\1119413SK.docx 

SK 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na dôležitosť ochrany diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú trvalou súčasťou 

zbierok inštitúcií správy kultúrneho dedičstva, a na potrebu uľahčiť udeľovanie nevýhradných 

licencií prostredníctvom organizácií kolektívnej správy s cieľom umožniť distribúciu 

prostredníctvom uzavretých a zabezpečených portálov na kultúrne nekomerčné účely je 

dôležité nájsť riešenie pre tieto diela a sektory, v prípade ktorých licencie nie sú dostatočne 

dostupné. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Nositelia práv môžu kedykoľvek 

namietať proti tomu, aby sa ich diela 

alebo iné predmety ochrany považovali za 

obchodne nedostupné, a môžu vylúčiť 

svoje diela zo sprístupňovania na 

zabezpečenej elektronickej siete inštitúcie 

správy kultúrneho dedičstva. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nositelia práv môžu namietať proti zaradeniu svojho diela na takéto zabezpečené portály. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1c. Členské štáty môžu stanoviť, že 

výnimka prijatá podľa odseku 1a sa 

neuplatňuje celkovo alebo v súvislosti s 

konkrétnymi druhmi diel alebo iných 

predmetov ochrany, pokiaľ nevýhradné 

licenčné zmluvy stanovené v odseku 1 boli 

dostupné alebo možno odôvodnene 

očakávať, že budú dostupné. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1d. Členské štáty po konzultácii s 

nositeľmi práv, organizáciami kolektívnej 

správy a inštitúciami správy kultúrneho 

dedičstva určia dostupnosť takýchto 

riešení založených na udeľovaní licencií. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné stanoviť možnosť poskytovania takýchto licencií, ako aj zapojiť ich do 

rozhodovania o tom, či takéto licencie sú alebo nie sú dostupné. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dielo alebo iný predmet ochrany sa 

považujú za obchodne nedostupné, keď 

celé dielo alebo iný predmet ochrany vo 

všetkých prekladoch, verziách a prejavoch 

nie je verejne dostupné prostredníctvom 

obvyklých komerčných kanálov a 

nemožno odôvodnene očakávať, že sa 

stane dostupným. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto vymedzenie pojmu bolo presunuté do článku 2, ktorý je článkom s vymedzeniami pojmov. 
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Pozmeňujúci návrh  45 

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 

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. 

Členské štáty po porade s nositeľmi práv, 

organizáciami kolektívnej správy a 

inštitúciami správy kultúrneho dedičstva 

zabezpečia, aby požiadavky na určenie 

toho, či diela a iné predmety ochrany môžu 

byť predmetom licencie v súlade s 

odsekom 1 alebo či sa môžu používať v 

súlade s odsekom 1a, neprekračovali 

rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané, 

a aby neznemožňovali určenie zbierky ako 

celku za obchodne nedostupnú zbierku, ak 

je opodstatnené domnievať sa, že všetky 

diela alebo iné predmety ochrany v zbierke 

sú obchodne nedostupné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Odkaz na odsek 1a je potrebný s cieľom zabezpečiť, aby nositelia práv boli zapojení aj do 

stanovenia nevyhnutných a primeraných požiadaviek na určenie toho, či spadajú medzi 

stanovené výnimky. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

prijali náležité propagačné opatrenia 

týkajúce sa: 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

prijali účinné a overiteľné propagačné 

opatrenia týkajúce sa: 

a)  označenia diel alebo iných 

predmetov ochrany za obchodne 

nedostupné; 

a)  označenia diel alebo iných 

predmetov ochrany za obchodne 

nedostupné; 

b)  licencie, a najmä jej uplatňovania 

na nezastúpených držiteľov práv; 

b)  licencie, a najmä jej uplatňovania 

na nezastúpených nositeľov práv; 

c) možnosti držiteľov práv podať 

námietku uvedenej v odseku 1 písm. c); 

c) možnosti nositeľov práv podať 

námietku uvedenej v odseku 1 písm. c) a 
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odseku 1a; 

a to aj počas primeraného časového 

obdobia pred digitalizáciou, distribúciou, 

verejným prenosom alebo sprístupnením 

diel alebo iných predmetov ochrany. 

a to aj počas obdobia šiestich mesiacov 

pred digitalizáciou, distribúciou, verejným 

prenosom alebo sprístupnením diel alebo 

iných predmetov ochrany. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom je zosúladenie s pozmeňujúcimi návrhmi k predchádzajúcim odsekom a s rozsudkom 

ESD. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na 

diela alebo iné predmety ochrany štátnych 

príslušníkov tretích krajín, okrem prípadov, 

keď sa uplatňuje odsek 4 písm. a) a b). 

5. Odseky 1 až 1c, 2 a 3 sa nevzťahujú 

na diela alebo iné predmety ochrany 

štátnych príslušníkov tretích krajín okrem 

prípadov, keď sa uplatňuje odsek 4 písm. 

a) a b). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Diela alebo iné predmety ochrany, 

na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v 

súlade s článkom 7, môžu používať 

inštitúcie správy kultúrneho dedičstva v 

súlade s licenčnými podmienkami vo 

všetkých členských štátoch. 

1. Diela alebo iné predmety ochrany, 

na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v 

súlade s článkom 7 ods. 1, môžu používať 

inštitúcie správy kultúrneho dedičstva v 

súlade s licenčnými podmienkami vo 

všetkých členských štátoch. Diela alebo 

iné predmety ochrany používané v súlade 

s článkom 7 ods. 1a môžu používať 

inštitúcie správy kultúrneho dedičstva vo 

všetkých členských štátoch. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom je zohľadniť zmeny v článku 7, ako aj poskytnúť širšiu možnosť prístupu k portálu, 

prostredníctvom ktorého možno získať prístup k informáciám o licenciách. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

informácie, ktoré umožňujú identifikáciu 

diel alebo iných predmetov ochrany, na 

ktoré sa vzťahuje licencia udelená v súlade 

s článkom 7, ako aj informácie o možnosti 

držiteľov práv podať námietku uvedené v 

článku 7 ods. 1 písm. c), verejne prístupné 

na jednotnom online portáli najmenej šesť 

mesiacov pred digitalizáciou, distribúciou, 

verejným prenosom alebo sprístupnením 

diel alebo iných predmetov ochrany v inom 

členskom štáte ako v štáte, v ktorom je 

udelená licencia, ako aj počas celého 

obdobia platnosti licencie. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

informácie, ktoré umožňujú identifikáciu 

diel alebo iných predmetov ochrany, na 

ktoré sa vzťahuje licencia udelená v súlade 

s článkom 7 ods. 1 alebo uvedená v článku 

7 ods. 1a, ako aj informácie o možnosti 

nositeľov práv podať námietku uvedené v 

článku 7 ods. 1 písm. c) a článku 7 ods. 1b 

verejne prístupné na jednotnom, verejne 

prístupnom online portáli najmenej šesť 

mesiacov pred digitalizáciou, distribúciou, 

verejným prenosom alebo sprístupnením 

diel alebo iných predmetov ochrany v inom 

členskom štáte ako v štáte, v ktorom je 

udelená licencia, ako aj počas celého 

obdobia platnosti licencie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

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 

Členské štáty zabezpečia pravidelný dialóg 

medzi organizáciami zastupujúcimi 

používateľov a nositeľov práv a 

akýmikoľvek inými príslušnými 

organizáciami zainteresovaných strán s 

cieľom podporovať v podmienkach 

jednotlivých sektorov relevantnosť a 
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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. 

využiteľnosť licenčných mechanizmov 

uvedených v článku 7 ods. 1 a 

uplatňovanie výnimky uvedenej v článku 

7 ods. 1a, zabezpečiť účinnosť záruk pre 

nositeľov 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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Hlava III – kapitola 2 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 KAPITOLA 2a 

 Prístup k publikáciám EÚ 

 Článok 10a 

 Povinnosť odovzdať výtlačok platná v 

Únii 

 1. Povinnosť odovzdať výtlačok 

platná v Únii sa vzťahuje na všetky 

elektronické publikácie týkajúce sa 

záležitostí Únie, ako sú právo Únie, 

história a integrácia Únie, politika Únie a 

demokracia v Únii, inštitucionálne a 

parlamentné záležitosti a politika, ktoré sa 

v Únii sprístupňujú verejnosti.  

 2. Knižnica Európskeho parlamentu 

má nárok na bezplatné prijatie jednej 

rozmnoženiny každej publikácie uvedenej 

v odseku 1. 

 3. Povinnosť stanovená v odseku 1 

sa uplatňuje na vydavateľstvá, tlačiarne a 

dovozcov publikácií diel, ktoré v Únii 

zverejňujú a tlačia, resp. ich do nej 

dovážajú.  

 4. Publikácie uvedené v odseku 1 sa 

dňom odovzdania knižnici Európskeho 

parlamentu stávajú súčasťou stálej 



 

PE601.094v01-00 38/56 PR\1119413SK.docx 

SK 

zbierky knižnice Európskeho parlamentu. 

Sprístupnia sa používateľom v priestoroch 

knižnice Európskeho parlamentu, a to 

výlučne akreditovaným výskumným 

pracovníkom na účely výskumu alebo 

štúdia a pod kontrolou knižnice 

Európskeho parlamentu.  

 5.  Komisia prijme akty, ktorými 

stanoví podmienky odovzdávania 

publikácií uvedených v odseku 1 knižnici 

Európskeho parlamentu. .  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

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 poskytnú 

vydavateľom tlačových publikácií 

domnienku týkajúcu sa zastúpenia 

autorov literárnych diel obsiahnutých v 

týchto publikáciách a právnu spôsobilosť 

na podanie žaloby v ich vlastnom mene 

pri obhajobe svojich práv na digitálne 

používanie ich tlačových publikácií. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby sa problémy, ktorým vydavatelia tlačových publikácií čelia pri presadzovaní 

odvodených práv, od ktorých sú závislí z hľadiska ochrany investícií, ktoré vynaložili do 

svojich publikácií, riešili spôsobom, ktorým sa posilní postavenie vydavateľov tlačových 

publikácií, ale ktorý nebude mať rušivý vplyv na iné odvetvia. Vydavateľom tlačových 

publikácií sa teda poskytuje právo podať vo svojom vlastnom mene žalobu proti tým, ktorí 

porušili práva autorov diel obsiahnutých v ich tlačovej publikácii, a takisto sa im udeľuje 

právo na domnienku, že zastupujú diela, ktoré prispeli k ich tlačovej publikácii. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Odsek 1 sa nevzťahuje na trestné 

konania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Články 5 až 8 smernice 

2001/29/ES a smernice 2012/28/EÚ sa 

uplatňujú mutatis mutandis v súvislosti s 

právami uvedenými v odseku 1. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Platnosť práv uvedených v odseku 

1 uplynie 20 rokov po uverejnení tlačovej 

publikácie. Toto obdobie sa počíta od 

prvého januára roku nasledujúceho po 

dátume uverejnenia. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 1 
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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 sú aktívne a priamo 

zapojení do sprístupňovania obsahu, ktorý 

nahrali používatelia, verejnosti, pokiaľ 

táto činnosť nemá čisto technický, 

automatický a pasívny charakter, prijmú 

vhodné a primerané opatrenia s cieľom 

zabezpečiť fungovanie zmlúv 

uzatvorených s nositeľmi práv o používaní 

ich diel. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Článok 13 dopĺňa režimy zodpovednosti, ktoré sú už stanovené v smernici 2000/13/ES, do tej 

miery, do akej je jeho účelom zabezpečiť účinné vykonávanie zmlúv uzatvorených medzi 

poskytovateľmi online služieb a nositeľmi práv o používaní diel. Tento pozmeňujúci návrh 

prináša objasnenie, pokiaľ ide o to, na ktorých poskytovateľov online služieb sa vzťahuje, a 

uplatňuje sa v ňom rovnaká klasifikácia poskytovateľov služieb ako v smernici 2000/13/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. S cieľom zabezpečiť fungovanie 

zmlúv uvedených v odseku 1 poskytnú 

nositelia práv poskytovateľom služieb 

presne identifikované diela alebo iné 

predmety ochrany, na ktoré majú práva. 

Poskytovatelia služieb informujú 
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nositeľov práv o uplatnených opatreniach 

a o správnosti ich vykonávania a v 

náležitých prípadoch ich budú takisto 

pravidelne informovať o uznaní a 

používaní diel a iných predmetov ochrany. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Transparentnosť pri vykonávaní opatrení prijatých poskytovateľmi služieb je spätá so správou 

autorských práv nositeľmi práv. Vykonávanie týchto opatrení si vyžaduje, aby nositelia práv 

správne identifikovali diela ako svoje vlastné diela alebo ako diela v rámci licencie.  Preto 

platí, že aj keď sú poskytovatelia služieb zodpovední za fungovanie prijatých opatrení, 

nositelia práv sú i naďalej zodpovední za uplatňovanie svojich práv týkajúcich sa diel. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

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 

1. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa 

vykonávajú bez toho, aby bolo dotknuté 

používanie diel v rámci výnimky z 

autorského práva alebo jeho obmedzenia. 

Na tento účel členské štáty zabezpečia, 

aby používatelia mohli rýchlo a efektívne 



 

PE601.094v01-00 42/56 PR\1119413SK.docx 

SK 

komunikovať s nositeľmi práv, ktorí 

požiadali o prijatie opatrení uvedených v 

odseku 1 s cieľom napadnúť 

uplatňovanie týchto opatrení. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V rámci tohto procesu nemožno podceňovať dôsledky identifikácie obsahu nahratého 

používateľmi, ktorý spadá do výnimky z autorského práva alebo jeho obmedzenia. S cieľom 

zabezpečiť nepretržité uplatňovanie takýchto výnimiek a obmedzení, ktoré možno odôvodniť 

verejným záujmom, je nevyhnutná efektívna komunikácia medzi používateľmi a nositeľmi 

práv. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 2 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Členské štáty zabezpečia, aby 

používatelia mali na základe 

vnútroštátneho práva prístup na súd alebo 

iný príslušný úrad, aby mohli uplatňovať 

svoje právo na používanie v rámci 

výnimky alebo obmedzenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

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 

3. Členské štáty v prípade potreby 

umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi 

služieb informačnej spoločnosti a 

nositeľmi práv prostredníctvom dialógov 

so zainteresovanými stranami s cieľom 

určiť najlepšie postupy pre vykonávanie 

vhodných a primeraných opatrení, okrem 

iného s prihliadnutím na povahu služieb, 
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prihliadnutím na povahu služieb, 

dostupnosť technológií a ich účinnosť 

vzhľadom na technologický vývoj. 

dostupnosť technológií a ich účinnosť 

vzhľadom na technologický vývoj. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

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, ktorí sú v 

zmluvnom vzťahu zahŕňajúcom priebežné 

platobné záväzky, pravidelne a s 

prihliadnutím na osobitosti každého 

sektora dostávali včasné, primerané, 

presné 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, spôsoby 

propagácie, vytvorené zisky a splatnú 

odmenu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zlepšiť zrozumiteľnosť a posilniť právnu istotu. 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

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 

Členské štáty zabezpečia, aby autori a 

výkonní umelci mali právo na spravodlivú 

odmenu za používanie ich diel. 
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príslušnými príjmami a výhodami, ktoré 

vyplývajú z využívania diel alebo 

umeleckých výkonov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty zabezpečia, aby autori a 

výkonní umelci alebo ich zastupujúce 

organizácie mali právo požadovať 

dodatočnú a primeranú odmenu od 

strany, s ktorou uzavreli zmluvu o 

využívaní práv, keď je pôvodne 

dohodnutá odmena neúmerne nízka v 

porovnaní s nepredvídanými následnými 

príslušnými čistými príjmami a výhodami, 

ktoré vyplývajú z využívania diel alebo 

umeleckých výkonov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Autori a výkonní umelci sú v centre kreatívnej činnosti, často si však ťažko zarobia na 

živobytie a tiež je pre nich náročné vyjednávať o svojich právach. Uznanie ich práva na 

spravodlivú odmenu za používanie ich diel, ako aj možnosť určiť zástupcov, ktorí budú v ich 

mene vyjednávať o zmluvných úpravách, sú prostriedkom posilnenia postavenia autorov a 

výkonných umelcov, a to bez vytvárania neprimeraných nárokov na investície zo strany iných. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh smernice 

Článok 16 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Zastupiteľské organizácie určené autormi 

a výkonnými umelcami môžu v prípade 

sporov podávať žaloby v ich mene. 



 

PR\1119413SK.docx 45/56 PE601.094v01-00 

 SK 

Or. en 

Odôvodnenie 

Autori a výkonní umelci často čelia problémom, pokiaľ ide o iniciovanie sporov s inými 

nositeľmi práv. Možnosť poveriť ich zástupcov iniciovaním súdnych konaní v ich mene uľahčí 

takéto procesy. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a 

Smernica 96/9/ES 

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„b) ak ide o použitie výhradne na účely 

ilustrácie pri výučbe alebo vedeckého 

výskumu, pokiaľ je uvedený zdroj a v 

rozsahu opodstatnenom nekomerčným 

účelom, ktorý sa tým má dosiahnuť, bez 

toho, aby boli dotknuté výnimky a 

obmedzenia stanovené v smernici [táto 

smernica];“; 

„b) ak ide o použitie výhradne na účely 

ilustrácie pri výučbe alebo vedeckého 

výskumu, pokiaľ je uvedený zdroj a 

používanie je obmedzené na konkrétne 

vymedzený okruh osôb, ktoré sa 

zúčastňujú na vyučovacom procese, bez 

toho, aby boli dotknuté výnimky a 

obmedzenia stanovené v smernici [táto 

smernica];“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

Smernica 96/9/ES 

Článok 6 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa toto 

písmeno: 

 „da) v prípade rozmnoženia alebo 

extrakcie z databázy výlučne na účel 

vyťažovania textov a dát stanoveného v 

smernici ... [táto smernica];“ 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b 

Smernica 96/9/ES  

Článok 9 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„b) v prípade extrakcie na účely 

ilustrácie pri výučbe alebo vedeckého 

výskumu, pokiaľ je uvedený zdroj a v 

rozsahu opodstatnenom nekomerčným 

účelom, ktorý sa tým má dosiahnuť, bez 

toho, aby boli dotknuté výnimky a 

obmedzenia stanovené v smernici [táto 

smernica];“ 

„b) v prípade extrakcie na účely 

ilustrácie pri výučbe alebo vedeckého 

výskumu, pokiaľ je uvedený zdroj a 

používanie je obmedzené na konkrétne 

vymedzený okruh osôb, ktoré sa 

zúčastňujú na vyučovacom procese, bez 

toho, aby boli dotknuté výnimky a 

obmedzenia stanovené v smernici [táto 

smernica];“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

Smernica 96/9/ES  

Článok 9 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) V článku 9 sa dopĺňa toto 

písmeno: 

 „ca) v prípade rozmnoženia alebo 

extrakcie z databázy výlučne na účel 

vyťažovania textov a dát stanoveného v 

smernici ... [táto smernica];“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 
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Smernica 2001/29/ES  

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) V článku 5 ods. 2 sa dopĺňa toto 

písmeno: 

 „ea) v prípade rozmnoženín diel alebo 

iných predmetov ochrany výlučne na účel 

vyťažovania textov a dát stanoveného v 

smernici ... [táto smernica];“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh smernice 

Článok 17 – odsek 2 – písmeno b 

Smernica 2001/29/ES  

Článok 5 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„a) použitie na výhradný účel ilustrácie 

pri výučbe alebo vedeckého výskumu, 

pokiaľ je uvedený zdroj vrátane mena 

autora, ak sa to neukáže nemožné a v 

rozsahu opodstatnenom nekomerčným 

účelom, ktorý sa tým má dosiahnuť, bez 

toho, aby boli dotknuté výnimky a 

obmedzenia stanovené v smernici [táto 

smernica];“ 

„a) použitie na výhradný účel ilustrácie 

pri výučbe alebo vedeckého výskumu, 

pokiaľ je uvedený zdroj vrátane mena 

autora a pokiaľ je to možné a používanie 

je obmedzené na konkrétne vymedzený 

okruh osôb, ktoré sa zúčastňujú na 

vyučovacom procese, bez toho, aby boli 

dotknuté výnimky a obmedzenie stanovené 

v smernici [táto smernica];“ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh smernice 

Článok 18 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ustanovenia článku 11 sa uplatňujú 

aj na tlačové publikácie uverejnené pred 

[dátum uvedený v článku 21 ods. 1]. 

2. Ustanovenia článku 11 sa uplatňujú 

aj na tlačové publikácie uverejnené pred ... 

[12 mesiacov po dátume nadobudnutia 
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účinnosti tejto smernice], ale len pokiaľ k 

používaniam diel obsiahnutých v 

tlačových publikáciách dôjde po [12 

mesiacov po dátume nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice]. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Uplatňovanie nových práv stanovených v tejto smernici na používania, ku ktorým došlo v 

minulosti, by znamenalo, že by sa neoprávnene uplatnil nový právny predpis, ktorý nebolo 

možné s istotou predvídať.  Predvídateľné a v súlade s právom však je uplatňovanie takéhoto 

nového práva na používania diel obsiahnutých v tlačových publikácií zverejnených ešte pred 

nadobudnutím účinnosti tejto smernice, pričom však k týmto používaniam dochádza po 

nadobudnutí účinnosti tohto nového práva. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Autorské právo na jednotnom digitálnom trhu 

 

Rozsah pôsobnosti a účel 

 

Navrhovaná smernica sa zameriava na otázku zabezpečenia ochrany autorského práva na 

jednotnom digitálnom trhu. Je niekoľko otázok, ktoré pritom treba zvážiť a ku ktorým patrí 

digitálne používanie alebo transformácia diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené 

autorským právom, ako sú digitalizácia týchto diel, uplatňovanie digitálnych technologických 

procesov na diela, napríklad používanie vyťažovania textov a dát na rozmnožovanie alebo 

extrakciu diel chránených autorským právom, a zaistenie jednoduchého prístupu európskych 

občanov k takýmto dielam, ktorý je možný vďaka digitálna technológii.   

 

Nositelia práv čelia na neustále sa meniacom trhu závislom od premenlivých vzorcov 

správania používateľov viacerým výzvam v súvislosti s autorským právom. Vzhľadom na 

vývoj v oblasti digitálnej technológie sú podobným výzvam vystavené obchodné modely v 

rámci kreatívneho a kultúrneho priemyslu, rovnako ako iné odvetvia. Tieto výzvy sú ešte 

naliehavejšie, ak nositelia práv takisto čelia ťažkostiam pri uplatňovaní svojich práv 

týkajúcich sa diel. Zmeny autorského práva môžu priniesť zlepšenie vtedy, ak sú tieto výzvy 

spojené s aktmi v oblasti autorského práva.  

 

Existujú prípady, keď kreatívny a kultúrny priemysel spolu s inými poskytovateľmi služieb 

alebo zainteresovanými stranami reagoval na tieto výzvy a ponúkol trhovo orientované 

riešenia. Riešenia musia byť vyvážené tak, aby sa zabezpečila ochrana nositeľov práv a 

zároveň sa umožnilo ostatným zainteresovaným stranám, aby distribuovali svoje diela, a 

zaistilo sa, aby sa diela nositeľov práv rôznymi spôsobmi dostali k spotrebiteľom. Každý 

hodnotový reťazec v ktoromkoľvek odvetví zahŕňa množstvo nezávislých zainteresovaných 

strán. Zákonodarca by nemal zasahovať do zmluvných vzťahov, ale mal by zabezpečiť 

dodržiavanie autorského práva.  

 

Nemali by sme predpokladať, že akty týkajúce sa autorského práva v analógovej oblasti sú 

rovnaké ako v digitálnej oblasti a že pravidlo, ktoré funguje v analógovej oblasti, bude 

fungovať aj v digitálnej oblasti. Nato, aby autorské právo fungovalo v rámci jednotného 

digitálneho trhu, treba vyváženým spôsobom upraviť akty týkajúce sa autorského práva v 

digitálnej oblasti, ako je to i v prípade súčasných právnych predpisov v analógovej oblasti. 

Komplementárnosť tejto smernice s inými právnymi predpismi Únie sa odzrkadľuje v oblasti 

výnimiek a obmedzení, procesoch súvisiacich s licenčnými zmluvami a objasnení 

uplatniteľnosti autorského práva na digitálne použitia.  

 

Účinnejšie fungovanie jednotného digitálneho trhu a autorského práva v rámci tohto trhu si 

vyžaduje právnu istotu a väčšiu mieru harmonizácie pri uplatňovaní autorského práva. 

 

Vyťažovanie textov a dát 

 

Vyťažovanie textov a dát umožňuje čítanie a analýzu veľkého množstva digitálne 

uchovávaných informácií s cieľom získať nové vedomosti a objaviť nové trendy. Aby 

vyťažovanie textov a dát mohlo prebehnúť, najskôr treba získať prístup k informáciám a 

rozmnožiť ich. K spracovaniu informácií vyťažovaním textov a dát môže dôjsť až po 
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normalizácii informácií. Za predpokladu, že prístup k informáciám je legálny, predstavuje táto 

normalizácia používanie chránené autorským právom, keďže ide o rozmnožovanie zmenou 

formátu informácií alebo extrakciu z databázy do formátu, ktorý možno spracovať. Procesom 

relevantným z hľadiska autorského práva pri vyťažovaní textov a dát teda nie je samotný 

proces vyťažovania, ktorý spočíva len v čítaní a analýze normalizovaných informácií, ale 

prístup k informáciám a ich normalizácia s ohľadom na automatickú analýzu.  

 

Proces prístupu k informáciám chránených autorským právom je už upravený 

prostredníctvom acquis v oblasti autorského práva. Požadovaná výnimka je nevyhnutná na 

rozmnožovanie alebo extrakciu vykonávané počas procesu normalizácie. Pokiaľ osoby s 

legálnym prístupom k údajom tieto údaje normalizujú na účely rozmnožovania alebo 

extrakcie, ujma pre vydavateľov je minimálna. Ak však normalizované súbory údajov 

poskytujú vydavatelia, môžu požadovať náhradu na pokrytie nákladov normalizácie.  

 

Výskumné organizácie majú často ťažkosti pri získavaní prístupu k mnohým vedeckým 

publikáciám, ktoré sú potrebné pre výskum prostredníctvom vyťažovania analýzy textov a 

dát. Výskumné organizácie možno nemajú prístup k publikáciám, a preto nemôžu 

normalizovať údaje. S cieľom uľahčiť inovácie a výskum sú vydavatelia povinní poskytovať 

výskumným organizáciám normalizované súbory údajov, ale môžu za náklady na 

normalizáciu požadovať náhradu. 

 

Pozornosť treba venovať možnosti zneužívania súborov údajov ich používaním na iné účely. 

Často je však pre výskum dôležité, aby bolo možné overiť súbory údajov, z ktorých sa 

vychádza pri formulovaní záverov. Na tento účel by členské štáty mali vytvoriť zariadenia na 

ukladanie týchto súborov údajov, ale prístup k nim by mal byť obmedzený iba na účely 

overovania výskumu. 

 

Používanie diel a iných predmetov ochrany pri digitálnych a cezhraničných 

vzdelávacích činnostiach 

 

Vzdelávanie je procesom celoživotného vzdelávania. Znamená to aj zodpovednosť za 

vzdelávanie pre zariadenia, ktoré nie sú tradičnými školami. Vzdelávacie programy ponúkajú 

školy, univerzity, súkromné vzdelávacie organizácie, mimovládne organizácie a iné 

zariadenia. Bez ohľadu na poskytovateľa vzdelávania sa používanie materiálov chránených 

autorským právom a určených na účely ilustrácie pri výučbe musí obmedziť iba na skutočne 

vzdelávacie činnosti. Členské štáty majú systémy na uznávanie vzdelávacích zariadení a 

akreditáciu ich študijných programov. Výnimka pre ilustráciu na potreby výučby musí 

zahŕňať všetky formy formálneho vzdelávania na školách a univerzitách, keďže sú uznané 

alebo akreditované ako vzdelávacie zariadenia. Táto výnimka by sa však mala vzťahovať aj 

na iné vzdelávacie programy akreditované vnútroštátnymi orgánmi. Výnimka sa týka 

vyučovania, a nie vzdelávacích zariadení. Výnimka týkajúca sa vyučovania viazaná na 

miesto, na ktorom prebieha vyučovanie, je nezlučiteľná s cieľom celoživotného vzdelávania. 

Musí byť preto priamo spätá s „vyučovacím procesom“, a to bez ohľadu na štrukturálny 

kontext. Pojem „vyučovací proces“ možno vymedziť ako „vzdelávací proces, ktorý prebieha 

buď i) v priestoroch zariadenia, ktoré bolo príslušným vnútroštátnym orgánom uznané alebo 

akreditované ako vzdelávacie zariadenie, alebo ii) v rámci vzdelávacieho programu uznaného 

alebo akreditovaného príslušným vnútroštátnym orgánom“. Uplatňovanie tejto výnimky musí 

byť obmedzené na osoby, ktoré sa zúčastňujú na vyučovacom procese, t. j. na žiakov alebo 

študentov a na učiteľov. 
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Pokiaľ sa vyučovanie poskytuje na komerčnom základe, môžu členské štáty uložiť povinnosť 

náhrady za používanie materiálov, a to aj vtedy, keď je kurz akreditovaný alebo uznaný.  

 

Niektoré členské štáty už zaviedli výnimku alebo obmedzenie na účely ilustrácie pri 

vyučovaní vrátane štruktúr licenčnej zmluvy.  

 

Obchodne nedostupné diela 

 

i. Právna istota 

 

Hlava III kapitola 1 navrhovanej smernice sa týka používania obchodne nedostupných diel so 

zameraním na posilnenie úlohy a kultúrneho účelu inštitúcií správy kultúrneho dedičstva. 

Právna istota si vyžaduje zachovanie existujúcej terminológie práva Únie. Z tohto dôvodu by 

vymedzenie pojmu „inštitúcie správy kultúrneho dedičstva“ v tejto smernici malo byť 

rovnaké ako vymedzenie v smernici o osirotených dielach (odôvodnenia 1 a 23 a článok 1 

ods. 1 a článok 2 písm. a) a b)) a smernici o informačnej spoločnosti (článok 5 ods. 2 

písm. c)). Vymedzenie pojmu „obchodne nedostupné diela“ by malo zohľadňovať výsledok 

diskusií medzi Komisiou a nositeľmi práv. Z dôvodu právnej istoty sa vyžaduje jednotnosť 

týchto vymedzení pojmov. V záujme zrozumiteľnosti by sa mali obe definície zahrnúť do 

článku 2. 

 

ii. Kultúrna funkcia inštitúcií správy kultúrneho dedičstva 

 

Musíme chrániť diela a iné predmety ochrany v stálych zbierkach inštitúcií správy kultúrneho 

dedičstva a uľahčiť udeľovanie nevýhradných licencií prostredníctvom organizácií 

kolektívnej správy s cieľom umožniť distribúciu prostredníctvom uzavretých a 

zabezpečených portálov na nekomerčné kultúrne účely. Takisto musíme nájsť riešenie pre 

diela a odvetvia, v ktorých licencie nie sú dostupné. Sú však potrebné ochranné opatrenia 

vrátane obmedzení používania uzavretých a zabezpečených portálov na nekomerčné kultúrne 

účely. 

 

iii. Autori sú i naďalej v centre návrhov 

 

Autori a nositelia práv musia byť stredobodom návrhov na uľahčenie kultúrnych úloh 

inštitúcií správy kultúrneho dedičstva. Mali by byť zapojení do rozhodovania o tom, či 

licencie uvedené v článku 7 sú alebo nie sú dostupné, a do dialógu zainteresovaných strán v 

členských štátoch.  

 

Autori by mali mať právo vylúčiť svoje diela z licencie uvedenej v článku 7 ods. 1, ako aj z 

používania podľa článku 7 ods. 2. Publicita licencií a opatrení podľa článku 7 takisto 

poskytne autorom lepšiu ochranu.  

 

Práva k publikáciám 

 

Je potrebné sústrediť pozornosť na riešenia v oblasti autorského práva a jednoznačne ich 

zhodnotiť z hľadiska ich nevyhnutnosti, vhodnosti a proporcionality. Tieto riešenia majú 

vplyv nielen na nositeľov práv, ale na všetky zainteresované strany, ktoré prichádzajú do 

kontaktu s autorskými právami nositeľov práv. Vydavatelia tlače čelia výzvam v podobe 
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digitalizácie podnikateľských a spotrebiteľských návykov. Digitalizácia uľahčuje kopírovanie 

alebo opätovné používanie obsahu tlačových publikácií. Digitalizácia takisto uľahčuje prístup 

k spravodajstvu a tlači tým, že používateľom ponúka systém odkazov alebo indexovania pre 

širokú škálu zdrojov. Oba tieto procesy treba chápať ako samostatné procesy.  

 

Využívanie digitálnych technológií na kopírovanie a privlastňovanie obsahu spravodajstva a 

tlače vytvoreného inou osobou predstavuje jednoznačné neprimerané poškodenie finančných 

záujmov vydavateľov tlače. Využívanie digitálnych technológií na ľahšie vyhľadávanie správ 

a tlače však nemusí neprimerane poškodzovať finančné záujmy vydavateľov tlače a v 

niektorých prípadoch tieto systémy prepojení alebo odkazov (napríklad hypertextových 

odkazov) uľahčujú používateľom prístup k online spravodajským portálom.  

 

Vydavatelia tlače sú závislí od presadenia svojich odvodených práv na ochranu investícií, 

ktoré vynaložili do svojich publikácií. Treba prijať opatrenia na posilnenie pozície 

vydavateľov tlače, pokiaľ ide o presadzovanie ich práv, pričom tieto opatrenia nesmú mať 

rušivý vplyv na iné odvetvia. Vydavateľom tlače sa teda udeľuje právo podať vo vlastnom 

mene žalobu v prípade porušenia práv autorov diel, ktoré sú súčasťou ich tlačovej publikácie, 

a takisto právo na domnienku, že zastupujú nositeľov práv, ktorí svojimi dielami prispievajú k 

ich tlačovej publikácii. Toto opatrenie je potrebné, vhodné a primerané, pretože sa ním 

posilňujú práva, ktoré vydavatelia tlače už majú, a zlepšuje sa ich postavenie voči tým, ktorí 

využívajú ich obsah, a teda posilňuje sa hodnota týchto práv.  

 

Pluralita správ a názorov a široký prístup k takýmto správam a názorom sú dôležité pre 

verejnú diskusiu v každej modernej demokratickej spoločnosti. Rovnako potrebný je 

nekomerčný spoločný prístup k správam a názorom.  

 

Keďže toto právne postavenie pre vydavateľov tlače je novým prvkom, nebolo by v záujme 

spravodlivosti a právnej istoty priznať toto právo v súvislosti s použitiami, ku ktorým došlo v 

minulosti.  Je však vhodné uplatňovať toto nové právo po dátume začiatku uplatňovania tejto 

smernice na používanie diel obsiahnutých v tlačových publikáciách uverejnených pred týmto 

dátumom. 

 

Niektoré použitia chráneného obsahu prostredníctvom online služieb 

 

i. Začlenenie odkazu na smernicu 2000/13/ES do článku 1 

 

Článok 13 navrhovanej smernice sa uplatňuje na poskytovateľov služieb informačnej 

spoločnosti a týka sa zodpovednosti pri vykonávaní dohôd uzavretých s nositeľmi práv v 

súvislosti s používaním diel chránených autorským právom. Dopĺňa teda smernicu o 

elektronickom obchode (2000/13/ES). Zrozumiteľnosť a právna istota si preto vyžadujú, aby 

sa v tejto smernici uvádzalo, v akom je vzťahu k smernici 2000/13/ES, čo vysvetľuje odkaz 

na ňu uvedený v článku 1 ods. 2. 

 

ii. Zrozumiteľnosť a právna istota v článku 13 

 

Zodpovednosť platforiem už bola stanovená v smernici 2000/31/ES. Článok 13 tohto návrhu 

dopĺňa tieto pravidlá, keďže odzrkadľuje snahu zabezpečiť účinné vykonávanie zmlúv 

uzatvorených medzi poskytovateľmi online služieb a nositeľmi práv o používaní diel. V 

právnom predpise musí byť jasne stanovené, na ktorých poskytovateľov online služieb sa 
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uplatňuje. Zrozumiteľnosť a právna istota si vyžadujú používanie rovnakej klasifikácie 

poskytovateľov služieb ako v smernici 2000/13/ES.  

 

Zmluvy uzavreté medzi poskytovateľmi služieb a nositeľmi práv možno vykonávať 

prostredníctvom technológií, ale musí sa pritom dodržiavať acquis autorských práv v celom 

rozsahu: práva v rámci autorského práva i výnimky z autorského práva a obmedzenia 

vzťahujúce sa na naň. Toto vykonávanie si vyžaduje správnu identifikáciu diela ako vlastného 

diela nositeľa práv alebo diela v rámci licencie.  Preto sú nositelia práv naďalej zodpovední, 

pokiaľ ide o uplatňovanie svojich práv týkajúcich sa diel, zatiaľ čo poskytovatelia služieb sú 

zodpovední za túto technológiu. 

 

Vykonávanie zo strany poskytovateľov služieb a správa práv zo strany nositeľov práv sú 

prepojené. Potrebná je transparentnosť s cieľom zabezpečiť, aby nositelia práv mohli účinne 

spravovať svoje práva, čo si vyžaduje poskytovanie informácií o uplatnených 

technologických opatreniach a ich správnosti. 

 

Dôležité je presne identifikovať obsah nahratý používateľmi, ktorý spadá do výnimky z 

autorského práva alebo jeho obmedzenia. Ďalšie uplatňovanie týchto výnimiek a obmedzení, 

ktoré sú vo verejnom záujme, si vyžaduje účinnú komunikáciu medzi používateľmi a 

nositeľmi práv.  

 

Uplatňovanie takýchto záväzkov nielen na platformy, ktoré spracúvajú veľké množstvá 

informácií, by spôsobilo neistotu, keďže neexistuje overiteľný spôsob vymedzenia pojmu 

„veľké množstvo“, pričom zároveň treba mať na pamäti, že aj začínajúce podniky môžu 

požadovať veľké množstvá údajov, aby sa zapojili do digitálneho hospodárstva a prispeli k 

nemu. 

 

Spravodlivé odmeňovanie autorov a výkonných umelcov v zmluvách  

 

Na hodnotových reťazcoch sa vo všeobecnosti zúčastňujú viaceré zainteresované strany, ale 

všetky investície alebo používanie materiálov majú pôvod v tvorivosti autorov a výkonných 

umelcov. Všetky zainteresované strany majú záujem o širší prístup k zmluvným vzťahom, ale 

autori a výkonní umelci čelia najväčším výzvam pri zabezpečovaní spravodlivého 

odmeňovania za využívanie ich diel a umeleckých výkonov zo strany tých, ktorým udelili 

licenciu alebo na nich preniesli svoje práva.  

 

Spoľahlivejší základ pre činnosť autorov a výkonných umelcov by poskytli tieto štyri 

opatrenia: i) vyhlásenie o práve autorov a výkonných umelcov na spravodlivú odmenu ii) 

vyššia miera transparentnosti, iii) mechanizmy zmluvných úprav a iv) prístupnejšie 

prostriedky nápravy.  

 

Každé z týchto opatrení si vyžaduje vyvážené vykonávanie s cieľom zabezpečiť, aby ostatní 

nositelia práv neboli neprimerane znevýhodnení. Z toho dôvodu je cieľom ostatných 

pozmeňujúcich návrhov zaistenie zrozumiteľnosti a právnej istoty, hoci právo na spravodlivé 

odmeňovanie autorov a výkonných umelcov je opätovne potvrdené. Článkami 14, 15 a 16 

tejto smernice nadobúdajú autori a výkonní umelci lepšie zastúpenie z hľadiska uznania alebo 

presadzovania autorského práva. 
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, 
KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJKYNI PODNETY 

 

Tento zoznam bol vypracovaný úplne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti 

spravodajkyne. Počas prípravy návrhu správy prijala spravodajkyňa podnety od týchto 

subjektov alebo osôb: 

Subjekt a/alebo osoba 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. Music Publisher Association (Spojené kráľovstvo) 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (Medzinárodná konfederácia hudobných vydavateľstiev) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Fínske združenie hudobných vydavateľstiev) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) 

17. IFFRO (International Federation of Reproductive Rights Organisation) 

18. Federation of European Publishers 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Association of Performers‘ Organisation) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians (Konferencia európskych národných 

knižníc)    

31. Inštitút Maxa Plancka 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 
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38. Communia Association 

39. Fundacja Nowoczesna Polska 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (členská organizácia IFFRO z USA) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council 

44. European Newspaper Publishers‘ Association (Európske združenie vydavateľov novín) 

45. European Magazine Media Association 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (Európska organizácia spotrebiteľov) 

49. LIBER Europe 

50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Stále zastúpenie Francúzska pri EÚ 

55. Ministerstvo kultúry a komunikácie (Francúzsko) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Luxemburská obchodná federácia) 

60. RTL Group 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (Liga európskych výskumných univerzít, 

LERU)  

63. Science Europe a Európske združenie univerzít (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) 

65. ISFE (zastupujúca európsky priemysel s videohrami) 

66. Stále zastúpenie Spojeného kráľovstva pri EÚ  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA (Portugalsko) 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Journalists (Európska federácia novinárov) 

82. ZAPA (Zväz audiovizuálnych autorov a producentov) 

83. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (Združenie poľských filmových tvorcov, SFP)  
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84. IMPALA 

85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco –Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF (nemecká televízia) 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 


