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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Odporúča, aby Komisia:

1. podporovala dostupnosť celoeurópskych licencií pre práva duševného vlastníctva;

2. ako krok k vnútornému trhu s právami duševného vlastníctva zohľadnila licencie v 
pôvodnom jazyku, ktoré umožnia držiteľovi licencie na prácu v tomto jazyku šírenie tejto 
práce v danom jazyku v celej EÚ;

3. podporovala interoperabilitu a technologickú neutralitu, tak aby obsah chránený právami 
duševného vlastníctva bol distribuovaný bez ohľadu na použitú technológiu alebo formát 
a aby bola umožnená konvertibilita obsahov medzi formátmi;

4. zachovala silnú ochranu práv duševného vlastníctva a zároveň zjednodušila legálne 
používanie prác pomocou ľahko dostupných celoeurópskych licenčných možností na 
princípe jedného kontaktného miesta, pričom treba podporiť transparentnosť, pokiaľ ide 
o držiteľov práv duševného vlastníctva;

5. zvážila účinné sankcie na prevenciu porušovania autorského práva s cieľom predísť 
stratám spôsobeným držiteľom práv a zároveň podporila zásadu, že napríklad 
poskytovatelia komunikačných služieb sú len obyčajnými sprostredkovateľmi, a preto 
nenesú zodpovednosť za porušenie, ktoré je spôsobené alebo uľahčené ich službami;

6. v relevantných prípadoch v plnej miere využila sankcie, ktoré má k dispozícii podľa práva 
hospodárskej súťaže a obchodného práva;

7. v prípade potreby uvádzala do všetkých hodnotení vplyvu hodnotenie vplyvu z hľadiska 
práv duševného vlastníctva, a to najmä s ohľadom na malé a stredné podniky;

8.  prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva 
prispela k vypracovaniu spoločných štandardných postupov a kritérií na umožnenie 
vypracovania spoľahlivých a porovnateľných údajov o prípadoch a výške škôd 
spôsobených falšovaním a pirátstvom vo všetkých odvetviach.


