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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh stanoviska výboru LIBE sa zameriava na článok 13 smernice a príslušné odôvodnenia. 

Keďže výbor LIBE je zodpovedný za ochranu základných práv a slobôd a právne predpisy 
týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré boli uznané v charte Európskej únie, tento návrh 
stanoviska odzrkadľuje cieľ zabezpečiť, aby všetky riešenia prijaté v tomto právnom nástroji 
rešpektovali chartu základných práv. 

Návrh stanoviska ponúka objasnenie o tom, na ktorých poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti sa článok vzťahuje. Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ktorí 
vykonávajú úkon verejného prenosu a aktívne a priamo sa podieľajú na tom, aby bolo 
používateľom umožnené nahrávať a sprístupňovať diela a propagovať ich na verejnosti, 
uzatvoria s nositeľmi práv licenčné zmluvy. Tí, ktorí poskytujú služby výlučne technickej, 
automatickej a pasívnej povahy, budú vyňatí z rozsahu pôsobnosti týchto ustanovení. V 
článku 13 sa tiež zdôrazňuje, že poskytovatelia služieb, ktorí majú nárok na oslobodenie od 
zodpovednosti podľa smernice 2000/31/ES, sú vyňatí aj z rozsahu pôsobnosti.

Na účely vykonávania licenčných zmlúv prijmú poskytovatelia služieb vhodné a primerané 
opatrenia. V záujme technologickej neutrality a s ohľadom na technologické kapacity MSP a 
startupov sa v návrhu stanoviska uvádzajú „vhodné a primerané opatrenia“, keďže ide o širší 
pojem, ktorý by mohol zahŕňať technológie a/alebo iné opatrenia. Takýto prístup zabezpečuje 
aj technologickú neutralitu. Všetky uplatňované opatrenia sú v súlade so základnými právami 
a s článkom 15 smernice 2000/31/ES.

V záujme vykonávania licenčných zmlúv sa v návrhu stanoviska zdôrazňuje potreba 
spolupráce medzi poskytovateľmi služieb a nositeľmi práv. Niektoré podrobnosti tejto 
spolupráce boli objasnené v návrhu stanoviska. Nositelia práv presne uvedú poskytovateľom 
služieb informačnej spoločnosti diela alebo iné predmety ochrany, v prípade ktorých 
disponujú autorskými právami. Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti informujú 
nositeľov práv o použitých opatreniach a presnosti ich fungovania.

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb v spolupráci s nositeľmi práv vytvorili 
mechanizmus na podávanie sťažností pre používateľov, ktorí tvrdia, že majú právo alebo 
výnimku na používanie chránených diel. Takisto pre používateľov zabezpečia mechanizmus 
nápravy.

S cieľom zaistiť, aby bol pri stanovovaní najlepších postupov na vykonávanie zmlúv 
zohľadnený názor používateľov, môžu sa zástupcovia používateľov zúčastňovať na dialógu so 
všetkými zapojenými zainteresovanými stranami.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
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Odôvodnenie 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti uchovávajú a sprístupňujú 
verejnosti diela chránené autorským 
právom alebo iné predmety ochrany, ktoré 
nahrali ich používatelia, čím idú nad 
rámec obyčajného poskytovania fyzických 
zariadení a vykonávajú úkon verejného 
prenosu, sú povinní uzavrieť licenčné 
zmluvy s držiteľmi práv okrem prípadov, 
ak majú nárok na oslobodenie od 
zodpovednosti stanovenej v článku 14 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES34.

Ak poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti ponúkajú používateľom 
služby uchovávania obsahu a poskytujú 
verejnosti prístup k obsahu a ak táto 
činnosť predstavuje úkon verejného 
prenosu a nie je len technickej, 
automatickej a pasívnej povahy, mali by 
byť povinní uzavrieť licenčné zmluvy s 
nositeľmi práv, pokiaľ ide o diela alebo 
iné predmety ochrany chránené 
autorským právom, ak nemajú nárok na 
oslobodenie od zodpovednosti stanovené v 
smernici 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).

Pozmeňujúci návrh 2

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

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 38 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nato, aby mali poskytovatelia služieb 
informačnej spoločnosti nárok na 
oslobodenie od zodpovednosti podľa 
článku 14 smernice 2000/31/ES, sú po 
prijatí oznámenia alebo po zistení, že 
dielo, na ktoré sa vzťahuje autorské právo 
a s ním súvisiace práva, sa používa 
neoprávnene, povinní bezodkladne konať, 
aby odstránili dotknutý obsah alebo 
uzatvorili licenčnú zmluvu s príslušnými 
nositeľmi práv na základe spravodlivých a 
primeraných podmienok. S cieľom 
zabrániť nesprávnemu používaniu alebo 
zneužívaniu oznámení a obmedzení a 
zamedziť uplatňovaniu výnimiek z 
autorského práva a s cieľom chrániť 
slobodu prejavu a právo na informácie by 
používatelia služieb informačnej 
spoločnosti mali mať prístup k účinným a 
rýchlym mechanizmom nápravy a 
podávania sťažností.

Odôvodnenie

Účelom tohto doplnenia je jasné a pozitívne vymedzenie opatrení, ktoré by mali
poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti prijať v prípade, keď dostanú oznámenie o 
porušení autorského práva.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme zabezpečenia fungovania 
akejkoľvek licenčnej dohody by mali 
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 

V záujme zabezpečenia fungovania 
akejkoľvek licenčnej zmluvy by mali 
poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí sa aktívne a priamo 
podieľajú na tom, aby bolo používateľom 
umožnené nahrávať a sprístupňovať 
diela a propagovať ich na verejnosti, 
prijať vhodné a primerané opatrenia na 
zabezpečenie ochrany diel alebo iných 
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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.

predmetov ochrany. Tieto opatrenia by 
mali byť v súlade s Chartou základných 
práv Európskej únie a nemali by 
poskytovateľom služieb informačnej 
spoločnosti ukladať všeobecnú povinnosť 
monitorovať informácie, ktoré prenášajú 
alebo ukladajú, ako je uvedené v 
článku 15 smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 38 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na vykonávanie takýchto opatrení je 
nevyhnutná spolupráca medzi 
poskytovateľmi služieb informačnej 
spoločnosti a nositeľmi práv. Nositelia 
práv by mali poskytovateľom služieb 
informačnej spoločnosti presne uviesť 
diela alebo iné predmety ochrany, v 
súvislosti s ktorými tvrdia, že disponujú 
autorským právom. Pri vykonávaní 
akejkoľvek zmluvy uzavretej 
s poskytovateľom služieb informačnej 
spoločnosti by nositelia práv mali byť i 
naďalej zodpovední za nároky vznesené 
tretími stranami, pokiaľ ide o používanie 
diel, ktoré označili za svoje.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Spolupráca medzi poskytovateľmi 
služieb informačnej spoločnosti, ktorí 
uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým 
množstvám diel alebo iných predmetov 
ochrany chránených autorskými právami, 
ktoré nahrali ich používatelia, a držiteľmi 
práv je nevyhnutná pre fungovanie 
technológií, ako sú technológie 

vypúšťa sa
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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.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Nadpis IV – kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Niektoré použitia chráneného obsahu 
online službami

Niektoré použitia chráneného obsahu 
online

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Použitie chráneného obsahu zo strany 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti, ktorí uchovávajú 
a sprístupňujú diela a iné predmety
ochrany

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
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Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Ak poskytovatelia služieb 
informačnej spoločnosti ponúkajú 
používateľom služby ukladania obsahu a 
poskytujú verejnosti prístup k obsahu a ak 
takáto činnosť nespĺňa kritériá na 
oslobodenie od zodpovednosti stanovené v 
smernici 2000/31/ES, prijmú vhodné a 
primerané opatrenia na zabezpečenie 
fungovania licenčných zmlúv uzavretých s 
nositeľmi práv. Vykonávanie týchto zmlúv 
rešpektuje základné práva používateľov a 
neukladá poskytovateľom služieb 
informačnej spoločnosti všeobecnú 
povinnosť monitorovať informácie, ktoré 
prenášajú alebo ukladajú, v súlade s 
článkom 15 smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. S cieľom zabezpečiť fungovanie 
licenčných zmlúv podľa odseku 1 
poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti a nositelia práv navzájom 
spolupracujú. Nositelia práv 
poskytovateľom služieb informačnej 
spoločnosti presne uvedú diela alebo iné 
predmety ochrany, v prípade ktorých 
disponujú autorským právom. 
Poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti informujú nositeľov práv 
o použitých opatreniach a o presnosti ich 
fungovania a v náležitých prípadoch 
pravidelne podávajú správy o používaní 
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diel a iných predmetov ochrany.

Pozmeňujúci návrh 11

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.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 
zaviedli v spolupráci s nositeľmi práv
mechanizmy podávania sťažností
dostupné pre používateľov v prípade 
sporov o vykonávaní licenčných zmlúv
uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
používatelia mali prístup k súdu alebo 
inému príslušnému orgánu na účely 
uplatnenia svojho práva na používanie v 
rámci výnimky alebo obmedzenia a mohli 
sa odvolať proti akýmkoľvek 
reštriktívnym opatreniam dohodnutým 
podľa odseku 3.

Pozmeňujúci návrh 13

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

3. Členské štáty v prípade potreby 
umožnia spoluprácu medzi poskytovateľmi 
služieb informačnej spoločnosti uvedenými 
v odseku 1, zástupcami používateľov a 
nositeľmi práv prostredníctvom dialógov 
so zainteresovanými stranami s cieľom 
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vhodné a primerané technológie 
rozpoznávania obsahu, okrem iného s 
prihliadnutím na povahu služieb, 
dostupnosť technológií a ich účinnosť 
vzhľadom na technologický vývoj.

určiť najlepšie postupy na vykonávanie 
odseku 1. Prijaté opatrenia musia byť
vhodné a primerané a musia zohľadňovať
okrem iného povahu služieb, dostupnosť 
technológií a ich účinnosť vzhľadom na 
technologický vývoj..

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vkladanie hypertextových 
prepojení na už verejne dostupný obsah 
nepredstavuje verejný prenos zdroja tohto 
obsahu, pokiaľ hypertextové prepojenie 
obsahuje iba informácie potrebné na 
nájdenie alebo vyžiadanie obsahu zdroja.
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