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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. opakovane zdôrazňuje, že ochrana autorských práv a s nimi súvisiacich práv v 
internetovej spoločnosti je dôležitým kritériom rozvoja ekonomiky vnútorného trhu;

2. konštatuje, že táto prvá správa týkajúca sa uplatňovania článkov 5, 6 a 8 smernice 
2001/29/ES neumožňuje zmysluplné hodnotenie z dôvodu neskorej transpozície 
členskými štátmi;

3. želá si, aby si Komisia  vyhradila viac času na vytvorenie širšieho katalógu budúcich 
transpozičných opatrení a judikatúry;

4. domnieva sa, že uplatňovanie tejto smernice sa má realizovať v širšom rámci a zároveň 
by sa mali zohľadniť ustanovenia týkajúce sa elektronického obchodovania v súlade so 
smernicou 2001/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2001 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti a elektronického obchodu na 
vnútornom trhu1, v súlade so smernicou 2004/48/ES Európskeho parlamentu z 29. apríla 
2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva2 a nariadení týkajúcich sa ochrany 
údajov, v súlade so smernicou 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov3;

5. je priaznivo naklonený systému, ktorý je založený na arbitráži, riešení sporov alebo 
samoregulácii, a ktorý zahŕňa viaceré subjekty digitálneho sveta;

6. domnieva sa , že vzdelávanie a vytváranie povedomia je kľúčové a  vyzýva Komisiu, aby 
zaistila transparentnosť a interoperabilitu  systémov pre správu digitálnych práv. 

                                               
1 Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2000, s. 1
2 Ú. v. ES L 157, 30. 4. 2004, s. 45
3 Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995, s 31
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