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Nová celoeurópska legislatíva o autorských právach
zahŕňa mnohé elementy, ktoré môžu transformovať
spôsoby využívania internetu a sociálnych sietí naprieč
kontinentom. Pri jej tvorbe sa ale ukázalo, že šedých zón
je veľmi veľa.
Všetci zainteresovaní tvrdia, že je bezpodmienečne
nutná, no vojna medzi autormi digitálnych obsahov,
technologickými firmami a zákonodarcami o tom, akým
spôsobom ju novelizovať, prebieha už celé mesiace.
Najkontroverznejšími ostávajú články 11 a 13.
Ide o poplatky pre autorov za to, že ich diela sa zdieľajú
na internetových platformách, o nahrávacie filtre
internetových portálov, ktoré by mali niesť zodpovednosť
za to, čo ich používatelia nahrávajú, ale najmä
o postavenie malých technologických podnikov, pre ktoré
môžu byť nové technické požiadavky finančne náročné.
Špeciál predstavuje súhrn článkov, ktoré pokrývali vývoj
v rozhodovacom procese o copyrightovej legislatíve a sú
radené chronologicky.
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Zmenia sa spôsoby
používania internetu?

V Bruseli sa rozhoduje, či má
legislatíva o copyrighte ešte šancu
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Hoeho šesťcylindrová tlačiareň (1864). [Wikimedia/Commons]
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lenské štáty EÚ nenašli v novej
legislatíve o autorských právach kompromis na prvýkrát.
V piatok (8. februára) budú vyjednávať
opäť. Europarlament sa chce s krajinami dohodnúť do 14. februára. Bez
dohody a po tomto termíne by už kontroverzná legislatíva nemala šancu.
Nová celoeurópska legislatíva o
autorských právach zahŕňa mnohé
elementy, ktoré môžu transformovať
spôsoby využívania internetu a sociálnych sietí naprieč kontinentom.
Všetci tvrdia, že je bezpodmienečne
nutná, no vojna medzi autormi digitálnych obsahov, technologickými firmami a zákonodarcami o tom,
akým spôsobom ju novelizovať, prebieha už celé mesiace. Ukázalo sa, že
šedých zón je omnoho viac, ako sa
predpokladalo.
V týchto dňoch sa rozhoduje, či sa
vyše dvojročný proces negociácií uzavrie.
„Je neakceptovateľné, aby sme
túto legislatívu nechali na budúci
Európsky parlament,“ povedal pre
EURACTIV.sk spravodajca europarlamentu pre legislatívu o copyrighte
Axel Voss. Podľa neho by po voľbách
do europarlamentu mohli zasadnúť
ľudia, ktorí by mohli transformovať
celý prístup a nutné zmeny pozastaviť
úplne.
Nejednoznačná pozícia štátov zahnala podľa neho europarlament do
úzkych a aj keby sa dvadsaťosmička
medzi sebou dohodla, europoslanci
budú mať len niekoľko dní na prehodnotenie ďalších krokov.

BEZ KOMPROMISU
Na očakávanej prvej diskusii (18.
januára), ktorá mala predstaviť pozície jednotlivých krajín v pripravovanej celoeurópskej legislatíve o
autorských právach, sa veľvyslanci
členských krajín Európskej únie nezhodli. Jedenásť štátov na čele s Nemeckom, Talianskom a Poľskom odmietlo udeliť Rade mandát na ďalšie
vyjednávanie.
Nové negociácie medzi krajinami,
ktoré v súčasnosti vedie rumunské
predsedníctvo, nakoniec za zatvorenými dverami dirigovali najmä
Nemci a Francúzi. Vzhľadom na svoju
silu môže jeden z nich dať novej legislatíve zelenú, alebo ju úplne zastaviť.
Debata na verejnosti sa viedla naj-

mä o článkoch 11 a 13, teda o poplatkoch za zdieľanie linku a o fragmentoch digitálneho obsahu a nahrávacích filtroch internetových portálov,
ktoré by mali niesť zodpovednosť za
to, čo ich používatelia na siete nahrávajú. V Bruseli sa ale sústredila na inú
oblasť.
Francúzi požadovali, aby finančne a technicky nákladné filtre, ktoré
majú kontrolovať súlad s autorskými
právami vo všetkom obsahu nahrávanom na platformu, mali povinnosť
zaviesť všetky spoločnosti, ktorý takýto priestor používateľom dávajú.
Nemci navrhovali, aby sa povinnosť
neuplatňovala na malé a stredné podniky, teda spoločnosti, ktoré majú
ročný obrat 20 miliónov eur.
Podobný postup ako zvolila nemecká delegácia odhlasoval ešte koncom minulého roka europarlament,
ktorý hovoril o ešte nižšom obrate, 10
miliónov eur a počtom zamestnancov
neprevyšujúcich 50 osôb.

NOVINKY V NÁVRHU
V úplne novom návrhu, ktorý sa
už dostal na verejnosť a o ktorom sa
bude diskutovať v piatok (8. februára), sa navrhuje výnimka pre „mikro
a malé podniky“, ktoré spĺňajú všetky
tri kritériá: ročný obrat firmy je menej ako 10 miliónov eur ročne, služby
sú verejnosti ponúkané menej ako tri
roky a jej služby využije menej ako
päť miliónov unikátnych používateľov mesačne.
Spoločnosti, platformy, či aplikácie, ktoré umožňujú svojim používateľom nahrávať obsah, písať komentáre do diskusií, či zdieľať videá a nespĺňajú kritériá výnimky budú podľa
tejto verzie povinné vytvoriť si napríklad spomínaný upload filter. Navyše,
ak aj spoločnosť výnimku získa, musí
preukázať „jasné úsilie“ zabezpečiť licencie od pôvodných držiteľov autorských práv. Držitelia práv majú ale na
nelegálne zdieľaný obsah upozorniť.
Europoslankyňa Julia Reda, jedna z najaktívnejších v tomto procese,
to označuje za „prakticky nemožné“. „Veľké korporácie a združenia
držiteľov autorských práv budú rozhodovať o tom, čo môže a nemôže
byť zverejnené,“ píše na svojom blogu. Navyše, mimoeurópske weby by
mohli podľa nej začať blokovať svoj
obsah pre používateľov z krajín Európskej únie práve pre to, aby sa vyhli
prísnej, novej európskej legislatíve.
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Reda označila najnovšiu verziu
kompromisného riešenia za „doteraz
najhoršiu“
„Povedal by som: dobrý pokus, no
toto nie je náš prístup v Európskom
parlamente,“ reagoval Axel Voss na
návrh rumunského predsedníctva.
„Musíme na tom ešte popracovať a
ak budeme pri vyjednávaní kreatívni,
mohli by sme legislatívu aj uzavrieť,“
dodal.

POSLEDNÉ KROKY
Ak sa štáty dohodnú, rumunské
predsedníctvo predstaví pozíciu krajín Komisii a europarlamentu už v
pondelok, 11. februára. Po takzvanom
trialógu, ktorý odštartoval ešte v októbri a konal sa už trikrát, budú mať
posledné slovo europoslanci, ktorí
článok 13 schválili minulý rok v septembri len veľmi tesne. O novom znení by hlasovali po dohode s členskými
krajinami a eurokomisiou.
Európska komisia legislatívu o
copyrighte rovnako tlačí v procese
dopredu. Na dosiahnutie svojho cieľa
– teda legislatívne dokončenie štruktúry Jednotného digitálneho trhu
– má pred sebou už len menšie body,
ktoré chce do konca svojho mandátu
uzavrieť. Okrem copyrightu ide ešte
o legislatívu prepojenú s elektronickým obchodovaním (Platform-to-business) a elektronickým súkromím
(e-Privacy).
Transpozícia európskej legislatívy do národných zákonov bude po
schválení v Európskom parlamente
24 mesiacov. n
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Europoslankyňa J. Reda:

Online filter na kontrolu
copyrightu diela bude
musieť mať takmer každý
A u t o r : L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Julia Reda. [EPA/Patrick Seeger]
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edna z najaktívnejších europoslancov v boji za spravodlivé
autorské práva na internete tvrdí,
že nové znenie celoeurópskej smernice o autorských právach bude pre malé
firmy likvidačné. „Pýtajte sa vlády aj
europoslancov, prečo zlý návrh podporujú. Vo voľbách ich ohodnotia najmä
mladí voliči,“ hovorí JULIA REDA.
Julia Reda je nemecká europoslankyňa, ktorá v europarlamente zastupuje
stranu Pirátov. Pôsobí vo frakcii Zelených a je jednou z najmladších zákonodarcov, ktorí v inštitúcii pôsobí
v tomto volebnom období. Po skončení mandátu sa v máji o opätovné zvolenie nechce uchádzať.
Na to, aby sa štáty, europarlament
a eurokomisia dohodli na konečnej
podobe novej, dôležitej legislatíve
o autorských právach zostáva len niekoľko dní. Už 8. februára budú predstavitelia členských štátov rokovať
o najnovšom znení smernice, ktorá
môže transformovať spôsoby využívania obsahu, videí, hudby, obrázkov,
či iných autorských diel na internete.
Hneď po zverejnení novej dohody,
ku ktorej dospeli Nemci a Francúzi, a ktorú rumunské predsedníctvo zaslalo delegáciám členských
štátov v pondelok (4. februára), ste
ju označili za „ešte horšiu ako predtým“. Prečo považujete nové kritériá za zlé?
Podľa starého stanoviska Rady,
s ktorým nesúhlasilo ani Nemecko,
neboli z povinnosti zriadiť nahrávacie filtre (ktoré by kontrolovali nahrávaný obsah používateľov na platformu, za čo by firmy niesli priamu
zodpovednosť, pozn. red.) vylúčené
malé platformy. Návrh ale tvrdil, že
je potrebné pozerať sa na platformy
individuálne a v niektorých prípadoch nahrávacie filtre nemusia byť
používané vôbec.
Teraz je to ešte horšie, pretože návrh presadzuje, aby všetky platformy
bez ohľadu na to, aké veľké sú, „urobili všetko“ preto, aby získali licenciu
od držiteľa práv. Aj keď ste extrémne
malí a noví, táto povinnosť platí vždy.
Návrh však žiada, aby boli aktívni
aj držitelia práv a tvorcovia obsahu
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a „poskytli relevantné a potrebné
informácie na to, aby sa predišlo
ďalšiemu nahraniu ich diel“ v budúcnosti.

Ak sa krajiny predsa len dohodnú,
viete odhadnúť, či by s takýmto
znením bol spokojný Európsky parlament?

Držiteľ práva alebo tvorca obsahu
si musí súvisiace práva nárokovať.
Pre malé platformy to znamená, že
ak sa k nim dostane akýkoľvek držiteľ práv a povie: „Dielo na vašej platforme je moje“, firma musí za to platiť
aj v prípade, že toto dielo už nechce.
Zavádza sa povinnosťou pokúsiť sa o
získanie licencie od držiteľa práva aj
za obsah, ktorý spoločnosť okamžite
odstráni. Pre malú firmu to môže byť
likvidačné.

Európsky parlament už proti článku 13 raz hlasoval a až na druhýkrát
text prešiel. Hlavným rozdielom bolo,
že pri prvom hlasovaní v júli neexistovala žiadna výnimka pre malé podniky, a preto bol text zamietnutý. V
septembri výnimka pre malé podniky existovala a nebolo tam nič o počte
rokov na trhu ani povinnosti získať
licenciu. Bola to skutočná výnimka.
V trialógu musí pán Voss (spravodajca Európskeho parlamentu pre
smernicu o autorských právach, ktorý vo vyjednávaniach zastupuje europarlament, pozn. red.) obhajovať stanovisko europarlamentu, podľa ktorého by mali byť malé podniky z podmienky úplne vylúčené. Nové znenie
legislatívy nemusí nájsť v parlamente
dostatočnú podporu, a to najmä teraz,
tesne pred voľbami, nakoľko je článok
13 veľmi nepopulárny. Pán Voss musí
byť veľmi opatrný, pretože ak poruší
sľuby, ktoré dal europarlamentu, celá
legislatíva by mohla byť zamietnutá.

Výnimka z povinnosti zriadiť nahrávacie filtre pre malé platformy
bola pre mnohé krajiny, vrátane Slovenska, rozhodujúca. Nový návrh
vyžaduje, aby boli filtre inštalované všetkými platformami, okrem
tých služieb, ktoré spĺňajú všetky
tri kritériá súčasne: sú k dispozícii
verejnosti menej ako 3 roky, majú
ročný obrat nižší ako 10 miliónov
eur a menej ako 5 miliónov unikátnych mesačných návštevníkov. Nie
je táto špecifikácia príliš úzka?
Výnimka pre nahrávacie filtre sa
nevzťahuje takmer na nikoho. Dokonca aj národné platformy, ktoré sú
pomerne populárne ako Zoznam v
Českej republike alebo Wykop v Poľsku, nespĺňajú tieto kritériá, pretože
sú buď príliš populárne, alebo príliš
staré. Preto je nemožné, aby menšie
národné spoločnosti súťažili s nadnárodnými gigantami.
Tieto kritériá sú nové. Prečo boli
navrhnuté až v tejto fáze rokovaní?
Francúzsko debatu o copyrighte
jednoznačne vyhralo, no Nemci museli do návrhu niečo vložiť a predstierať, že kompromis existuje. Musia
predsa vedieť, že do výnimky takmer
nikto nespadá. Myslím si, že nedáva zmysel, ak Nemecko zahlasuje za
nový text, ktorý je ešte horší ako ten
pôvodný, ktorý odmietlo. Dúfam, že
krajina zmení svoj postoj, aj keď je
pravdepodobne pod veľkým tlakom
rôznych skupín držiteľov práv.

Axel Voss predvčerom (5. februára) novinárom povedal, že by bolo
„neprijateľné“ ak by legislatíva neprešla ešte týmto europarlamentom a že „reforma autorských práv
nemôže existovať bez článku 13“.
Prečo je nemožné nechať legislatívu na nových poslancov, keď je jej
znenie také kontroverzné, v skutočnosti nie je takmer nikto spokojný
a len týždeň, ktorý ostáva na vyjednávanie, je šibeničný pre všetky
zúčastnené strany? (Ak by sa na
legislatíve dohodli inštitúcie po 14.
februári, europarlament by ju už
nestihol do mája podľa rokovacieho
poriadku prediskutovať, pozn. red.)
Myslím, že sa mýli. Pán Voss v minulosti ukázal, že je úplne neochotný
riešiť veci kompromisne. Na odlišný
prístup k článku 13 bolo veľa rôznych
návrhov od akademickej obce, od kolegov, od rôznych záujmových skupín
a tiež od jeho vlastnej parlamentnej
skupiny (EPP, pozn. red.).
Tiež sa nechal počuť, že nebude
akceptovať dohodu, s ktorou držitelia
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práv nesúhlasia. V podstate dáva právo veta lobistickej skupine, čo je tiež
chybou.
Nemyslím si, že by bolo nemožné
nájsť v nasledujúcom funkčnom období europarlamentu väčšinu na to,
aby legislatíva o autorských právach
prešla. Je ale pravdepodobné, že by
spravodajca musel viac ustupovať,
a to nechce. Takto však rozohral nebezpečnú hru, pretože ani v súčasnom europarlamente nemusí nájsť
väčšinu.
Posledná smernica o autorských
právach bola navrhnutá v roku 1997 a
prijatá v roku 2001. Medzitým, v roku
1999, sa konali eurovoľby, takže to nie
je nemožné.
Aktívne ste svojich priaznivcov
a rozsiahlu internetovú komunitu
nabádali, aby sa obracali na svojich
zástupcov v Európskom parlamente, písali im emaily a žiadali ich, aby
návrh smernice odmietli. Pokračujete v tejto činnosti aj teraz, keď je
legislatíva v poslednom štádiu príprav?

Je poburujúce, aby Nemecko a
Francúzsko rozhodovali o tom, čo si
má Rada vybrať. Netvoria v EÚ väčšinu. Sú to veľkí hráči a často sa predpokladá, že ak sa Nemecko a Francúzsko dohodnú, dohodnutá je celá
legislatíva. V skutočnosti ale existuje
aj alternatíva: spojenectvo menších
krajín. Prečo napríklad Slovensko
návrh podporuje, hoci bolo pomerne
kritické práve k nahrávacím filtrom?
Nikdy proti nehlasovalo.
Existuje veľa malých krajín, ktoré
majú aktívny technologický sektor,
ako Írsko alebo Estónsko. Ak ľudia
pochádzajú z malej krajiny, ktorá zatiaľ hlasovala v prospech legislatívy,
nech sa opýtajú vlády, prečo takúto
dohodu podporuje.
Rovnako sa obyvatelia môžu obrátiť na europoslancov a žiadať od nich,
aby návrh v tejto forme – ak by budúci týždeň prešiel – nepodporili. Je im
treba vysvetliť, že ide o jednu z rozhodujúcich tém pred eurovoľbami
a mnoho súčasných europoslancov
kandiduje v máji opäť.
Mohla by ešte zavážiť aj petícia proti
článku 13, ktorá je druhou najväč-

šou internetovou petíciou v histórii
internetu a ktorú podpísalo viac ako
4,5 milióna ľudí?
Nemecká ministerka spravodlivosti oznámila, že petíciu príjme, ale
ešte sa tak nestalo. Obávam sa, že
Nemecko najprv text v Rade podporí
a ministerka petíciu príjme až potom,
pričom už bude neskoro.
Ministerka Katarina Barleyová
má teraz rozhodujúce slovo pri zmene nemeckej pozície, pretože je nielen zodpovednou ministerkou, ale je
tiež líderkou kandidátky (strany SPD,
pozn. red.) na voľby do Európskeho
parlamentu. n

9

FEBRUÁR 2019 | REFORMA COPYRIGHTU: VOJNA AUTOROV, TECHNOLOGICKÝCH GIGANTOV A EUROPARLAMENTU

ČLÁNOK

Pri reforme autorských práv dosiahli
členské krajiny Únie kompromis,
Slovensko návrh nepodporilo
A u t o r : L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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eforma celoeurópskych copyrightových pravidiel prešla
ďalšou úrovňou schvaľovania.
Legislatívu musia ešte prerokovať zástupcovia Európskej komisie a Európskeho parlamentu, a napokon schváliť
europoslanci.
Zástupcovia členských krajín Európskej únie podporili v piatok (8.
februára) neskoro večer na zasadnutí v Bruseli kompromisné riešenie,
pokiaľ ide o spornú reformu v oblasti
autorského práva.
Tento kompromis pomôže dosiahnuť pokrok vo vyjednávaní s
Európskym parlamentom, ktoré má
pokračovať už dnes večer (11. februára) a následne v utorok a stredu (12.
a 13. februára). Ak sa tri strany trialógu dohodnú, europoslanci by o ňom
mohli hlasovať koncom marca alebo
v apríli.
Kompromis dohodli pred niekoľkými dňami Francúzsko a Nemecko.
Spočíva v tom, že ustanovenia o porušení autorského práva sa nebudú
vzťahovať na menšie spoločnosti.
Výnimka pre „mikro a malé podniky“ by sa mohla uplatňovať len vtedy, ak by spoločnosti spĺňali naraz tri
konkrétne kritériá: ročný obrat firmy
je menej ako 10 miliónov eur ročne,
služby sú verejnosti ponúkané menej
ako tri roky a menej ako päť miliónov
unikátnych používateľov mesačne.
„Výnimka pre nahrávacie filtre sa
nevzťahuje takmer na nikoho. Dokonca aj národné platformy, ktoré sú pomerne populárne ako Zoznam v Českej republike alebo Wykop v Poľsku,
nespĺňajú tieto kritériá, pretože sú buď
príliš populárne, alebo príliš staré.
Preto je nemožné aby menšie národné
spoločnosti súťažili s nadnárodnými
gigantami,“ uviedla pre EURACTIV.sk
europoslankyňa Julia Reda.

Príslušné vyjednávanie s europarlamentom chcú zúčastnené strany zavŕšiť už v priebehu tohto týždňa.

SLOVENSKO BOLO PROTI
Na piatkovom stretnutí zahlasovalo za kompromis 20 členských
krajín EÚ, ďalších sedem bolo proti a
jedna sa zdržala.
Podľa Reuters nové znenie nariadenia nepodporilo Taliansko, Poľsko
Holandsko, Švédsko, Fínsko, Luxembursko, Malta a Slovensko.
Pre Slovensko bolo červenou líniou práve postavenie malých a stredných podnikov, nakoľko u nás pôsobí
mnoho firiem, ktorých objem tržieb
ani počet používateľov neprekračuje
stanovený limit. Úspešné spoločnosti, ktoré si podľa nových pravidiel
budú musieť okrem iného zriadiť systém, ktorý bude kontrolovať používateľmi nahrávaný obsah, sú ale často
staršie ako tri roky.
„Keďže na zasadnutí Coreper návrhy kompromisných riešení k prejednávaným otázkam (vrátane otázky malých a stredných podnikov)
nezodpovedali dlhotrvajúcej pozícii
Slovenskej republiky, Slovenská republika nepodporila mandát na ďalšie rokovania v trialógoch,“ uviedol v
stanovisku pre EURACTIV.sk slovenský rezort kultúry, ktorý u nás za legislatívu zodpovedá.
To, že medzi výnimky spadá máloktorá firma na Slovensku, potvrdzuje aj Adela Zábražná zo Slovenskej
aliancie pre inovatívnu ekonomiku
(SAPIE). Priemerná doba rozbehu
startupových projektov trvá u nás
podľa nej tri až päť rokov.
„Startupy dlhú dobu vyvíjajú produkt, testujú ho na zákazníkoch a iba
máloktorému z nich sa za tri roky podarí mať aj platiacich zákazníkov, a
už vôbec nie byť aj rentabilní,“ hovorí
výkonná riaditeľka SAPIE.
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Upozorňuje, že „výnimka je viac
než zbytočná“, nakoľko pod ňu „nespadá takmer nikto“.
„Čo by pomohlo oveľa viac, je odstránenie samotného článku (13,
pozn. red.) z novely, pretože je za roky
diskusií viac než jasné, že napácha
viac škody ako osohu,“ dodáva Zábražná.
Zmenu pravidiel pri uplatňovaní
autorského práva v EÚ navrhla ešte v
roku 2016 Európska komisia s cieľom
prispôsobiť ich „digitálnemu veku“.
Nová smernica má zabezpečiť, že
umelci a vydavatelia správ budú spravodlivo odmeňovaní za svoje diela,
ktoré sa objavujú na internete.
Kritici však tvrdia, že reforma
uškodí slobodnej výmene informácií, ovplyvní zdieľanie príspevkov
na sociálnych sieťach a môže pôsobiť
likvidačne pre menšie, no etablované
platformy.

PODNIKANIE NA
PLATFORMÁCH
Krajiny Európskej únii na piatkovom stretnutí veľvyslancov zaujali
pozíciu aj k ďalšej legislatíve, ktorá
spadá pod balíček opatrení Jednotného digitálneho trhu.
Pravidlá známe pod skratkou P2B
(platform-to-business) majú zabezpečiť, aby sa platformy vyhýbali nekalým obchodným praktikám v obchodoch s aplikáciami, vo vyhľadávacích
nástrojoch, na stránkach elektronického obchodu a na webových stránkach rezervácií ubytovania.
V skratke by mali zabezpečiť rovnaké podmienky medzi technickými
a tradičnými podnikmi.
Legislatíva bude ovplyvňovať spoločnosti ako Amazon Marketplace,
eBay, Apple App Store, Google Play, Facebook Marketplace, či Booking.com. n

11

FEBRUÁR 2019 | REFORMA COPYRIGHTU: VOJNA AUTOROV, TECHNOLOGICKÝCH GIGANTOV A EUROPARLAMENTU

ČLÁNOK

Na európsku reformu copyrightu
upozorňujú aj slovenskí a českí
YouTuberi
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Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Z

námi vlogeri ako GoGo alebo
Duklock zo Slovenska, či Kovy
z Čiech, zaznamenali po zverejnení videí o reforme autorských
práv záujem desiatok tisíc followerov.
Osvetová kampaň je ale u nás podľa
influencerov nedostatočná, niektorí

nabádajú písať europoslancom, iní
podpísať celoeurópsku petíciu.
Spôsob nahrávania videí na internet, zdieľania fotografií, písania
príspevkov na platformy, či tvorba
paródií – to všetko rieši pripravovaná smernica o copyrighte v Európskej

únii. O jej konečnej verzii momentálne diskutuje europarlament, eurokomisia a rumunské predsedníctvo
v Rade EÚ. Už zajtra (13. februára) by
sa v Bruseli mohol zrodiť kompromis
o jeho konečnom znení, o ktorom by
koncom marca mohli v poslednej fáze
hlasovať europoslanci.
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Debata o copyrighte v Európe sa
rozprúdila najmä medzi mladou generáciou. Vlogeri, ktorí online obsah
významne využívajú, ju načali paradoxne v Spojených štátoch. Influenceri upozorňovali na zmeny, ktoré
Európu čakajú. Tí európski sa k téme
dostávali len pozvoľna a v strednej
Európe iba minimálne.
Diskusia o reforme copyrightu na
Slovensku a v Čechách sa podľa Karla
Kovářa, jedného z najsledovanejších
českých YouTuberov, ktorí sa problematike copyrightu na internete
venovali, nedá porovnať s intenzitou
debát v iných európskych krajinách.
Jeho video, ktoré videlo takmer 350
tisíc používateľov, detailne – až počas
18 minút – vysvetľuje, „čo by sa mohlo
stať, ak by bola smernica aplikovaná
nešťastne,“ povedal YouTuber pre EURACTIV.sk
Tvrdí, že sám ešte nikdy nezaregistroval, aby prejednávaná európska
legislatíva vyvolala taký veľký ohlas
na internete. Priznáva, že jeho odoberatelia spočiatku nevedeli, o čom
legislatíva je a „boli prekvapení ako
výrazne to môže zasiahnuť do toho,
ako súčasné sociálne siete vyzerajú“.
Za „nedostatočnú“ a aj „podceňovanú“ označuje úroveň diskusie u
nás aj Emil Vojtko, generálny riaditeľ
spoločnosti Vidadu, ktorá združuje
najsilnejšiu komunity internetových
tvorcov na Slovensku a v Čechách,
s viac ako 200 kanálmi, ktoré mesačne zaznamená vyše 250 miliónov videní.
„V zahraničí vznikajú rôzne petície, združenia či samostatné webové
stránky, ktoré vysvetľujú podstatu
článku 13 a jeho dôsledky, ale na Slovensku sme sa doposiaľ s ničím podobným nestretli,“ uviedol Vojtko.

NAHRÁVACIE FILTRE
Na platformu YouTube sa už dnes
na celom svete za minútu nahrá viac
ako 400 hodín materiálu. Kontrolovať
to, či nahratý obsah spĺňa podmienky
autorských práv pomáha platforme
systém Content ID. Ak totiž používateľ
na platformu nahrá video, a to obsahuje aj dielo, na ktoré sa už copyright
vzťahuje – či už ide o hudbu, obrázky
alebo ukážku z filmu – finančný zisk
z nového videá nepôjde tomu, kto ho
nanovo nahral, ale tomu, kto vlastní
na obsah autorské práva. Autor nového videa dostane takzvaný claim.
Podľa kritikov však ani tento systém po rokoch používania nefunguje

dokonale a nedokáže odhaliť mnohé
elementy, na ktoré sa už dnes autorské právo vzťahuje, napriek tomu, že
bol vyvíjaný roky a s obrovskou finančnou podporou.
Ak by nová smernica v znení, ktoré prezentuje Európsky parlament
alebo členské štáty Únie prešla poslednou fázou dohôd, podobný filter
by si museli zaistiť všetky platformy
či weby, ktoré by nedostali výnimku.
Kritici článku 13, teda aj povinnosti vytvoriť takého nahrávacie filtre tvrdia, že vzhľadom na technickú
a finančnú záťaž nových systémov
môžu byť požiadavky legislatívy pre
mnohých likvidačné.

OBAVY VLOGEROV
Podľa Vidadu sa tvorcovia, ktorých združujú, obávajú aj nejasností
znenia článku a „vysokej kontroly a
cenzúry akýchkoľvek autorsky chránených diel na sociálnych sieťach,“
hovorí Vojtko.
Karel Kovář, ktorý na platforme
vystupuje pod pseudonymom Kovy
a jeho kanál registruje vyše 750 tisíc
odberateľov, sa neobáva priameho
ohrozenia svojho vlogerského business modelu, nakoľko tvrdí, že už
nevyužíva také množstvo obsahu
tretích strán ako v minulosti. Aj staré
obsahy, ktoré v minulosti publikoval,
by ale YouTube musel prehodnotiť
podľa nových pravidiel.
„Viem si predstaviť, že to môže
množstvu tvorcov, ktorých hlavným
formátom sú paródie, spôsobiť veľké
problémy. Niektoré formáty a niektorí tvorcovia môžu naozaj doplatiť na
konečnú interpretáciu smernice,“ vysvetľuje vloger.
Daniel Štrauch, známy ako GoGo,
rozoberal detailne smernicu aj vo
svojom videu na YouTube. Ide pri tom
o najsledovanejšie video na tému copyrightu a článku 13 na slovenskom
internete.
Ani nie dvanásťminútové video videlo už viac ako 118 tisíc ľudí.
„(Ak by reforma prešla, pozn. red.)
blokovaných by bolo hneď tri a pol
milióna kanálov a YouTube by strácal
mesačne 90 miliárd videní,“ vysvetľuje vo svojom videu GoGo.
Podľa neho chýba v novej smernici pružnosť, a preto by sa „priestor, v
ktorom ľudia dennodenne fungujú
mohol dramaticky zmeniť“.
„Mojich followerov vystrašilo
hlavne to, že zmeny obmedzia kre-
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ativitu tvorcov na platformách ako
je YouTube, Instagram alebo Reddit
a na ďalších známych weboch. Majú
pocit bezradnosti a okrem podpísania
petície pre to nemôžu nič urobiť, ich
názor nič neznamená a o budúcnosti
slobodného internetu rozhodne pár
povolaných pánov v Bruseli,“ povedal
pre EURACTIV.sk najznámejší slovenský YouTuber, ktorého videá odoberá vyše 1,8 milióna užívateľov.
„Náš ďalší partner Dušan Brachna,
natočil tiež niekoľko videí, kde vysvetľuje možné dôsledky smernice,“
pripomína Vojtko aj YouTubera Duklocka. Jeho najsledovanejšie video na
tému autorských práv má na sieti
vyše 117 tisíc videní, ďalšie viac ako
114 tisíc.
Duklock svojich followerov nabáda, aby sa zapojili do petície proti
článku 13. Tá už zaznamenala viac
ako 4,6 milióna podpisov a je druhou
najväčšou petíciou v histórii internetu. Ani jej veľkosť však zatiaľ mnoho
nezmenila a na jej existenciu reagovalo len príliš málo zákonodarcov
a politikov v Európe. Petícia však stále zbiera podpisy.

TÉMA EUROVOLIEB PRE
MLADÝCH
Český vloger Kovy pre EURACTIV.
sk potvrdil, že téma u jeho odberateľov výrazne rezonuje. Priznáva, že po
tom, ako video uverejnil, ho kontaktovali aj mnohí europoslanci. Tí „vďaka videu zaznamenali veľké množstvo správ a všimli si, že je o tému
mimoriadny záujem najmä medzi
mladými“.
Kovář svojich followerov nabádal, aby sa so svojimi pripomienkami
ozvali priamo českým zástupcom v
Európskom parlamente.
„Vďaka tomu si mnohí zákonodarcovia uvedomili, že je to téma, na
ktorú si musia dať trochu väčší pozor
a možno aj trochu hlbšie popremýšľať
o tom, ako o nej hlasovať,“ vysvetlil
Kovy.
„Je to naše živobytie, samozrejme
sme preto priamo medzi dotknutými,“ dodáva aj Daniel Štrauch.
Výrazný záujem jednoznačne potvrdzuje aj Vojtko. „Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď sme nie
právnicky, ale ľudsky vysvetlili podstatu článku 13, častokrát sa stalo,
že ľudia zostali zarazení a začali sa
pýtať.“n
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Budú internetové platformy
kontrolovať všetko, čo zverejníme?
Rozhodnú o tom europoslanci
A u t o r : L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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D

iskusia o autorských právach
na internete speje k svojmu vrcholu. Iniciatíva #SaveYourInternet zvoláva protesty, malé podniky
sú zaskočené, asociácie autorov oslavujú. Podľa textu smernice si v krátkej
dobe budú musieť komerčné weby zaobstarať licenciu s každým autorom,
ktorého text, fotku, či video zverejnia,
nakoľko zaň preberú zodpovednosť.
Tri najvyššie európske inštitúcie
sa dohodli a v kontroverznej celoeurópskej legislatíve o autorských právach dospeli včera (13. februára) v neskorých večerných hodinách ku kompromisu. Členské štáty, eurokomisia
a europarlament dotiahli do poslednej fázy nové pravidlá zdieľania obsahov v digitálnom prostredí, práva
autorov na primeranú odmenu, ale aj
možnosti využívania autorských diel
vo vede a výskume.
Podľa kritikov smernica transformuje internet a spôsob toho, ako ho
dnes v Európe využívame.
Internetové platformy majú hlavu
v smútku: ak smernica v tomto znení prejde, bude vyžadovať, aby každá
webová stránka, kam môžu používatelia nahrávať obsah, mali s autormi
týchto diel uzavreté licencie. Aby sa
predišlo nejasnostiam, platformy by
mali zaviesť aj finančne a technologicky náročné filtre, ktoré budú zabraňovať tomu, aby sa na ich siete dostal
obsah bez licencie. Za to, čo ich používatelia na platformu zverejnia, budú
totiž niesť právnu zodpovednosť.
O novom texte budú europoslanci
hlasovať pravdepodobne v marci alebo začiatkom apríla.

DAŇ Z LINKU AJ
NAHRÁVACIE FILTRE
Digitálne technológie transformovali spôsob, akým sa v súčasnosti
pracuje s obsahom, či ďalšími dielami, ktoré zahŕňa duševné vlastníctvo
jeho tvorcov. Stará celoeurópska legislatíva, ktorá autorské práva upravovala, pochádza ešte z roku 2001
a naprieč spektrom zainteresovaných
sa našiel len málokto, čo by nové pravidlá nepovažoval za potrebné.
Nová dohoda má byť podľa pozorovateľov jednoznačnejšia, ale aj
striktnejšia. Eurokomisia považuje
kompromis za pozitívny element, ktorý zjednotí pravidlá na internetovom

trhu, dá väčší priestor na využívanie
materiálov s copyrightom pre vzdelávacie a vedecké inštitúcie a umožní aj
jednoduchšie licencovanie obsahov
a diel naprieč európskymi hranicami.
Vylučuje, že by smernica limitovala
právo na slobodu prejavu, či používateľsky obľúbené formáty ako meme či
paródie.
Ak však obmedzenia nezavádza
legislatíva priamo, môžu tak urobiť
internetové platformy, vrátane gigantov ako Google, Facebook, či YouTube, upozorňujú kritici smernice.
Tri strany sa dohodli aj na konečných textoch najkontroverznejších
článkov 11 a 13. Takzvaná daň z linku
(článok 11) požaduje, aby internetové
platformy, ktoré zverejňujú úryvky
informácií (tzv. snippets) – ako napríklad služby Google News – uzavreli licenciu s pôvodným vydavateľom textu. Zverejňovanie väčšieho množstva
obsahu ako „jednoduchých slov alebo
veľmi krátkych výpisov“ by si tak po
novom malo vyžadovať licenciu. Za
ňu budú internetové platformy vydavateľom, respektíve priamo autorom
platiť. Koľko alebo akým spôsobom
legislatíva nešpecifikuje.
Druhý, kontroverzný článok 13
požaduje, aby komerčné weby, aplikácie, sociálne siete, či iné platformy,
na ktoré môžu používatelia nahrávať
obsah, „preukázali najlepšie úsilie“ v
snahe preventívne zabezpečiť licencie na čokoľvek, čo môžu ich používatelia nahrať. Spoločnosti majú zaviesť
takzvané uploadovacie filtre, ktoré by
používateľmi nahrávaný obsah kontrolovali v súvislosti s autorskými
právami.
Už dnes podobný systém používa napríklad platforma YouTube.
Ich Content ID kontroluje, či nahrávané video neobsahuje autorskú hudbu,
či obraz a ak áno, buď video nepovolí
zverejniť, alebo zisk z jeho sledovania
posiela priamo pôvodnému majiteľovi autorských práv. Ani tento systém
však po rokoch vývoja a miliónových
investíciách nefunguje tak, aby vyhovoval požiadavkám navrhovanej
smernice. Systémy napríklad nebudú
zatiaľ vedieť vyhodnotiť, či ide o porušenie autorského práva alebo o paródiu, či meme. Menšie firmy budú
mať navyše s novými filtrami nemalé
výdavky.
Výnimku z legislatívy, teda vrátane vytvorenia nahrávacích filtrov,
dostanú len spoločnosti mladšie ako
tri roky, s používateľskou základňou
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menšou ako päť miliónov užívateľov
a ročným obratom pod desať miliónov eur. Tieto podmienky však na
trhu spĺňa len málokto a aj startupy,
ktoré chcela legislatíva pôvodne podporiť, zväčša nedokážu generovať
zisk do troch rokoch od svojho založenia, upozorňuje napríklad Slovenská
aliancia pre inovatívnu ekonomiku.
Europarlament požadoval rozsiahlejšiu výnimku pre malé a stredné podniky a len vďaka nej sa až na druhýkrát dohodol na svojej pozícii.

POHĽADY SA RÔZNIA
„V žiadnom prípade,“ odpovedá
na otázku, či na plenárnom zasadnutí
Európskeho parlamentu v marci podporí návrh smernice europoslankyňa
Julia Reda (Greens/EFA). Jedna z najkritickejších europoslankýň, ktorá
proti spôsobu, akým je legislatíva
formulovaná, aktivizovala mesiace
aj internetovú komunitu. V stanovisku pre médiá hovorí, že konečný
text smernice si neudržal podmienky
ochrany malých firiem, ktoré europarlament požadoval.
„Táto dohoda predstavuje hrozbu
pre malých vydavateľov, autorov a
užívateľov internetu a prináša riziká,
že internet, ako ho poznáme, zostane
iba v rukách technologických a mediálnych gigantov,“ uviedla Reda.
Iniciatíva Zachráň svoj internet
(#SaveYourInternet), ktorá zorganizovala aj online petíciu proti článku 13
– druhú najväčšiu v internetových dejinách – už informovala, že sa pokúsi
pred posledným schvaľovaním v Európskom parlamente zorganizovať aj
celoeurópsky protest.
Technologickí giganti zatiaľ text
analyzujú a konečnú pozíciu budú komunikovať v najbližších dňoch.
„Konečný text smernice EÚ o autorských právach preštudujeme a následne sa rozhodneme pre ďalšie kroky, čo
potrvá istý čas. Každý detail zaváži,
preto vítame možnosť pokračovať v
diskusiách po celej Európe,“ uviedla
pre EURACTIV.sk Ažběta Houzarová, šéfka komunikácie spoločnosti
Google pre Česko a Slovensko.
Podľa Axela Vossa (EPP), ktorý je
spravodajcom Európskeho parlamentu pre smernicu o copyrighte, bolo
jej prvoradým cieľom zmodernizovať „už dospelú“, 18-ročnú legislatívu
o autorských právach.
„Pokúšali sme sa nájsť spôsob,
aby sa zabránilo zneužívaniu alebo
nerovnováhe, ktorú tvorcovia v Eu-
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rópe zažívajú v súvislosti s platbami
za svoju prácu a tvorivosť,“ uviedol na
tlačovej besede v Bruseli ešte 5. februára.
Voss tiež pripomínal, že celá legislatíva okolo autorských práv sa
netýka iba dvoch kontroverzných
článkov, ale prináša výhody a spravodlivosť aj do tém ako vzdelávanie
a úloha digitalizácie v ňom, kultúrne bohatstvo a jeho digitalizovanie,
získavanie a využívanie obrovského
množstva údajov (tzv. text and data
mining) na vedecké účely, či vzťahy
medzi držiteľmi práv na obsah s ďalšími zainteresovanými stranami.
Smernica by v 24 článkoch mala
tiež zaistiť, aby si štáty vytvorili postupy na jednoduchšie udeľovanie licencií medzi autormi obsahov a internetovými platformami, alebo aby tieto licencie mali aj cezhraničný charakter. Novinkou v európskom práve má
byť aj model licencovania rozšírenými
hromadnými licenciami, ktoré napríklad niektoré krajiny, vrátane Slovenska, už vo vlastnej legislatíve majú.
Postupne sa dotýka výnimiek a obmedzení z autorského práva, opatrení
na zlepšenie licenčných praktík a zabezpečeniu dostatočného množstva
európskych diel na platformách VOD
(video-on-demand), ako HBO GO, či
Netflix, ktoré nemá byť povinné, ale
iba preferované.

SLOVENSKO CHCELO
VÝNIMKU PRE
MIKROPODNIKY
Pozícia Slovenska bola vo vyjednávaniach pomerne jednoznačná.
Hlavným motívom bola nutnosť modernizovať autorské práva ale aj povinnosti online služieb na digitálnom
trhu. Slovenskí vyjednávači mali ale
na zreteli nielen autorov, ale aj malé
firmy a startupy, ktoré sa s technologickými gigantami pokúšajú na digitálnom trhu súperiť.
Ministerstvo kultúry, pod ktorého gesciu témy copyrightu patria,
vydalo ešte v roku 2016 predbežné
stanovisko k prvému návrhu smernice z dielne eurokomisie. Podľa neho
Slovensko „dlhodobo zastáva názor
potreby prispôsobenia autorského
práva novým technológiám a online
prostrediu na úrovni EÚ“.
Medzi body, ktoré slovenský rezort kultúry vo vyjedávaniach v Bruseli presadzoval, patrilo napríklad
zaradenie galérií medzi inštitúcie

správy kultúrneho dedičstva, či dĺžky
trvania práva na digitálne použitie
autorského obsahu.
Najmä v poslednej fáze vyjednávaní, kedy sa diskusia sústredila na články 11 a 13, Slovenská republika významne podporovala výnimku z copyrightu
pre malé a začínajúce podniky. Podľa
odôvodnenia sa obávalo „najmä nedostatku technológií na rozpoznávanie
obsahu, ceny ich vývoja, celkového zaťaženia malých hráčov na trhu“.
V poslednom hlasovaní medzi
členskými štátmi Slovensko kompromisný návrh Francúzska a Nemecka
nepodporilo. Návrhy totiž podľa rezortu kultúry „nezodpovedali dlhotrvajúcej pozícii Slovenskej republiky“, pričom ministerstvo poukazuje
najmä na „otázky malých a stredných
podnikov“.
„Smernica má vo finálnom znení poskytovať vyvážený nástroj na
uplatňovanie autorského práva na
jednotnom digitálnom trhu, ktorý na
jednej strane internetovým hráčom
pridá povinnosti (čl. 11 a 13), avšak na
druhej strane otvorí nové možnosti
(čl. 3 a 3a – text a data mining, čl. 7-9a
– obchodne nedostupné diela a rozšírené kolektívne licencie),“ uviedlo
ministerstvo kultúry pre portál EURACTIV.sk.

EUROPOSLANCI
SA PORADIA
O konečnom znení smernice by
mal Európsky parlament hlasovať
koncom marca, najneskôr – kvôli blížiacim sa eurovoľbám – však 18. apríla. Vzhľadom na nové elementy, na
ktorých sa vyjednávači európskych
inštitúcií dohodli teraz, ešte nie je
jasné, či europoslanci napokon dohodnuté znenie smernice odsúhlasia.
Slovenskí europoslanci sa v septembrovom hlasovaní poväčšine vyjadrili proti kontroverznému článku
13. Za článok hlasovali štyria z nich.
Vladimír Maňka (SMER-SD/S&D)
zaregistroval „mimoriadne agresívnu a dlhodobú spamovú kampaň, ktorá hlasovaniu predchádzala“. „Urobili
sme si právnu analýzu tejto kampane,
z ktorej vyšiel záver o jej nekorektnosti, ktorá neodrážala skutočný obsah
textov,“ uviedol europoslanec.
Kampaň podľa neho „nepochádzala od skutočne zainteresovaných
občanov, hoci taký dojem vytvárala,
ale bola primárne riadená a financovaná niekým iným“. Pripomína, že
právny servis Rady jasne uviedol, že

článok 13 zodpovedá požiadavkám
Dvora audítorov a „zabezpečuje spravodlivú rovnováhu medzi konkurujúcimi si základnými právami, ktoré
je potrebné zosúladiť, no nezdajú sa
byť neprimerané“.
Maňka si nemyslí, že reforma
ovplyvní to, ako funguje internet.
Jeho kolega v skupine socialistov,
Boris Zala (nezávislý/S&D), ktorý rovnako článok 13 podporil, hovorí o komplexnosti legislatívy. „Je veľmi komplikované nájsť harmóniu medzi záujmami autorov, poskytovateľov služieb a
spotrebiteľmi,” povedal. Výsledkom by
podľa Zalu mala byť „vyvažená ochrana práv všetkých účastníkov”.
Monika Smolková (SMER-SD/
S&D) potvrdila, že hlavným motívom
v legislatíve bolo pre ňu „adekvátne
odmeňovanie autorov a nezneužívanie postavenia digitálnych technologických gigantov”. Smolková verí,
že nahrávacie filtre, ktorým sa venuje
najmä článok 13 „budú aj v konečnom
texte a malé firmy budú mať v tomto
prípade výnimku“.
Miroslav Mikolášik (KDH/EPP)
rovnako považuje za spravodlivé, aby
internetové platformy „primerane
odmeňovali tvorcov a nositeľov práv
za obsah, ktorý zverejňujú za účelom
generovať zisk“. Podľa europoslanca
sa aj týmto spôsobom budú „stimulovať inovácie, tvorivosť, investície a
produkcia nových obsahov“. Mikolášik tiež očakáva „správnu rovnováhu
medzi spoločenskými záujmami“ a
„potrebami spotrebiteľov, autorov
a občanov“.
Europoslanci potvrdili, že si na
prehodnotenie textu v jednotlivých
výboroch europarlamentu ako aj v
rámci svojich politických frakcií počkajú a až na ich základe sa budú rozhodovať.
Ako pre EURACTIV.sk uviedla nemecká europoslankyňa Julia Reda,
v Európskom parlamente zvyčajne
existuje „dobré rozdelenie úloh a každá politická skupina je pri legislatíve
v akejsi ideologickej zhode“. Pri autorských právach však podľa nej nejde
o ideologickú tému.
„Vo väčšine politických skupín existujú v téme copyrightu rozdielne názory, a preto sa každý europoslanec a europoslankyňa musia rozhodnúť podľa
vlastného presvedčenia,“ dodala.
Ak Európsky parlament novelu
smernice schváli, do platnosti by
mala v celej Európskej únii vstúpiť do
dvoch rokov. n
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ké by boli výhody a nevýhody novej celoeurópskej
legislatívy o autorských právach? Ktoré otázky
vzbudzujú najviac nevôle a čo bude nasledovať?
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