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5.9.2018 A8-0245/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Zmluvou sa stanovuje vytvorenie 

vnútorného trhu a ustanovenie systému, 

ktorý zabezpečí, aby na vnútornom trhu 

nedochádzalo k narušeniu hospodárskej 

súťaže. Harmonizácia právnych predpisov 

členských štátov o autorských právach a s 

nimi súvisiacich právach by mala ďalej 

prispievať k dosahovaniu týchto cieľov. 

(1) Digitálne technológie môžu zlepšiť 

prístup občanov k informáciám a kultúre 

a poskytovať im širšiu a rozmanitejšiu 

škálu verejných a/alebo komerčných 

produktov a služieb. Digitálny jednotný 

trh však podnieti väčšiu koncentráciu, 

monopoly a nerovnosti medzi členskými 

štátmi, pričom sa zhorší ich vnútroštátna 

produkcia, čo bude obzvlášť ťažké pre 

mikropodniky a malé a stredné podniky, 

ktoré nebudú schopné čeliť hospodárskej 

súťaži a brutálnej nerovnosti podmienok 

vo vzťahu k vládnucim nadnárodným 

spoločnostiam. Jednotný digitálny trh 

bude mať takisto vážne dôsledky pre 

právo na kultúru, kultúrnu rozmanitosť a 

viacjazyčnosť. 

 Spolupráca medzi členskými štátmi v 

oblasti autorských práv a  s nimi 

súvisiacich práv by v kontexte rozvoja a 

masového zavádzania digitálnych 

technológií mala prispieť k dosahovaniu 

týchto cieľov: zaručiť demokratizáciu 

prístupu ku kultúre, najmä pokiaľ ide o 

slobodu kultúrnych zážitkov a kultúrnej 

tvorby, chrániť kultúru ako verejnú 

službu a nevnímať ju iba ako 

obchodovateľnú komoditu; brániť 

viacjazyčnosť a kultúrnu rozmanitosť 

pred trhovou logikou, ktorá ju uniformuje 

a ochudobňuje; zaručiť demokratizáciu 
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prístupu k vzdelaniu a znalostiam; 

zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie 

autorov a tvorcov, ktoré by nemalo byť 

nevyhnutne v rozpore s čo možno 

najrozsiahlejším šírením a užívaním diel; 

zaručiť slobodu používateľov a chrániť 

ich pred sankciami tým, že sa zabráni 

prehnanému dohľadu a digitálnej 

cenzúre; určiť zodpovednosť hmotných 

príjemcov za nezákonné privlastnenie 

pridanej hodnoty týkajúcej sa obsahov 

spoločne používaných a nahrávaných na 

internete, ktoré sú chránené autorským 

právom a súvisiacimi právami. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

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. 

(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. Túto výnimku by mali využívať 

aj výskumné organizácie, keď sa zapájajú 

do verejno-súkromných partnerstiev. 

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. Túto výnimku by mali využívať 

aj výskumné organizácie, keď sa zapájajú 

do verejno-súkromných partnerstiev. Na 

vzdelávacie zariadenia a inštitúcie správy 

kultúrneho dedičstva, ktoré vykonávajú 

vedecký výskum alebo ktorých poslaním je 

ochrana kultúrneho dedičstva, by sa mala 

tiež vzťahovať výnimka týkajúca sa 

vyťažovania textov a dát. Vyťažovanie 

textov a dát by malo prispieť k stimulácii 

výskumu a inovácií, takže by sa malo 

povoliť aj na iné ako na vedecké účely, a 

preto by sa malo zvážiť aj rozšírenie 

skupiny organizácií, na ktoré sa vzťahuje 

táto výnimka, pokiaľ sledujú ciele 

verejného záujmu. Rozmnoženiny a 

extrakcie, ktoré sa vykonávajú na účely 

vyťažovania textov a dát, musia byť 
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uložené bezpečným spôsobom tak, že sa 

zaručí, aby sa kópie používali na vedecký 

výskum, ako aj na prenos a spoločné 

využívanie znalostí medzi výskumnými 

organizáciami, vzdelávacími 

zariadeniami, inštitúciami správy 

kultúrneho dedičstva a inými subjektmi, 

ktoré určia členské štáty. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Pozmeňujúci návrh  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

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. 

(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. 

Diela alebo iné predmety ochrany by sa 

mali na základe výnimky alebo 

obmedzenia používať iba v súvislosti s 

činnosťami vyučovania a učenia 

vykonávanými v rámci zodpovednosti 

vzdelávacích zariadení, a to aj počas 

skúšok, a ich použitie by malo byť 

obmedzené iba na to, čo je nevyhnutné na 

účely takýchto činností. 

Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa 

mali vzťahovať na použitia pomocou 

digitálnych prostriedkov v triedach, ako aj 

na online použitia prostredníctvom 

zabezpečenej elektronickej siete 

vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup 

do takejto siete by mal byť chránený najmä 

s použitím postupov overovania. Táto 

výnimka alebo obmedzenie by sa mala 

chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické 

potreby prístupu osôb so zdravotným 

postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri 

výučbe. 

Tieto výnimky alebo obmedzenia by sa 

mali vzťahovať na použitia pomocou 

digitálnych prostriedkov v triedach, ako aj 

na online použitia prostredníctvom 

zabezpečenej elektronickej siete 

vzdelávacieho zariadenia, pričom prístup 

do takejto siete by mal byť chránený najmä 

s použitím postupov overovania. Táto 

výnimka alebo obmedzenie by sa mala 

chápať tak, že sa vzťahuje na špecifické 

potreby prístupu osôb so zdravotným 

postihnutím v súvislosti s ilustráciou pri 

výučbe. Výnimka alebo obmedzenie by sa 

mali chápať tak, že zahŕňajú: používanie 
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diel a iných predmetov ochrany na 

didaktické účely zo strany múzeí, knižníc, 

zariadení odbornej prípravy alebo 

podnikov poskytujúcich odbornú prípravu 

svojim zamestnancom; situácie, keď 

prístup k bezpečnej elektronickej sieti 

majú len žiaci, študenti, rodičia, 

vychovávatelia a pedagogickí pracovníci 

vzdelávacieho zariadenia; realizáciu 

konferencií, workshopov a iných 

vzdelávacích podujatí, ktoré sa konajú na 

miestach mimo vzdelávacieho zariadenia; 

otvorené vzdelávacie zdroje, otvorené 

vzdelávacie spoločenstvá a diaľkové kurzy 

s otvorených prístupom; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Pozmeňujúci návrh  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Členské štáty by v rozsahu 

stanovenom touto smernicou mali mať 

voľnosť pri výbere konkrétneho druhu 

mechanizmu, ktorým by sa umožnilo, aby 

sa licencie na obchodne nedostupné diela 

rozšírili o práva držiteľov práv, ktorí nie 

sú zastúpení organizáciou kolektívnej 

správy, a to v súlade s ich právnymi 

tradíciami, zvyklosťami či okolnosťami. K 

takýmto mechanizmom môžu patriť 

rozšírené kolektívne licencie a domnienky 

zastupovania. 

(23) Členské štáty by v rozsahu 

stanovenom touto smernicou mali 

prispievať k zjednodušeniu režimu 

používania obchodne nedostupných diel 

zo strany inštitúcií správy kultúrneho 

dedičstva, čím sa vytvorí sloboda 

prístupuna nekomerčné účelykomerčne 

nedostupných diel, ktoré sú súčasťou 

zbieroka ktoré inštitúcie správy 

kultúrneho dedičstva sprístupňujú online. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Pozmeňujúci návrh  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

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 nositeľov 

práv, je udeľovanie licencií a 

presadzovanie práv v digitálnom prostredí 

často zložité a neefektívne. 

(31) Sloboda a pluralita tlače je 

nevyhnutným prostriedkom zabezpečenia 

kvalitnej žurnalistiky a prístupu občanov k 

informáciám. Tlač prispieva zásadným 

spôsobom k verejnej diskusii a demokracii. 

Situácia v médiách bola poznačená 

intenzívnejšou koncentráciou a rastúcou 

prítomnosťou finančného kapitálu v 

akcionárskej štruktúre hlavných skupín, 

ktoré tomuto odvetviu dominujú. 

Koncentráciu vlastníctva sprevádzal 

nárast neistých pracovných podmienok 

novinárov, zvýšenie prepúšťania a 

zhoršenie kvality a presnosti informácií a 

zníženie plurality médií. Prechod z 

tlačených na digitálne médiá priniesol 

tomuto odvetviu nové problémy. Štúdie 

vykonané v niektorých členských štátoch, 

ktoré prijali riešenia odporúčané 

Európskou komisiou, vykazujú 

protichodné a do určitej miery aj 

znepokojujúce výsledky, ktoré sú v 

rozpore so sledovanými cieľmi. Je preto 

potrebné dôkladnejšie zvážiť možné 

riešenia, a tak sa navrhuje, aby sa tieto 

otázky riešili mimo rozsahu pôsobnosti 

tejto smernice. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 38 – číslo 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 

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. 

V záujme zabezpečenia fungovania 

akejkoľvek licenčnej zmluvy by mali 

poskytovatelia služieb online obsahu, 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 predmetov ochrany. Tieto 

opatrenia by mali byť v súlade so 

Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a 

základnými zákonmi členských štátov a 

nemali by poskytovateľom služieb online 

obsahu ukladať všeobecnú povinnosť 

dohliadať na nimi prenášané alebo 

uchovávané informácie. Tieto vhodné a 

primerané opatrenia by mali byť 

výsledkom dohody vyplývajúcej z 

rozsiahleho konštruktívneho a 

transparentného dialógu a spolupráce 

medzi poskytovateľmi služieb online 

obsahu, organizáciami zastupujúcimi 

práva používateľov a organizáciami 

zastupujúcimi autorov, tvorcami a inými 

nositeľmi práv v členských štátoch. 

Or. pt 

 

 


