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6.9.2018 A8-0245/87 

Predlog spremembe  87 

Gerard Batten, Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

 

Predlog direktive 

– 

 
 Predlog zavrnitve 

 Evropski parlament zavrne predlog 

Komisije. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/88 

Predlog spremembe  88 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 11 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 11 črtano 

Zaščita medijskih publikacij v zvezi z 

digitalnimi uporabami 

 

1. Države članice založnikom medijskih 

publikacij zagotovijo pravice iz člena 2 in 

člena 3(2) Direktive 2001/29/ES za 

digitalno uporabo njihovih medijskih 

publikacij. 

 

2. Pravice iz odstavka 1 ne krnijo pravic iz 

prava Unije za avtorje in druge imetnike 

pravic v zvezi z deli in drugimi predmeti 

urejanja, vključenimi v medijsko 

publikacijo, in v nobenem pogledu ne 

vplivajo nanje. Na take pravice se ni 

dovoljeno sklicevati napram navedenim 

avtorjem in drugim imetnikom pravic ter 

se jih zlasti ne sme prikrajšati za pravico 

izkoriščanja njihovih del in drugih 

predmetov urejanja, neodvisno od 

medijske publikacije, v katero so 

vključeni. 

 

3. Členi 5 do 8 Direktive 2001/29/ES in 

Direktive 2012/28/EU se smiselno 

uporabljajo za pravice iz odstavka 1. 

 

4. Pravice iz odstavka 1 prenehajo veljati 

20 let po objavi medijske publikacije. Ta 

rok začne teči prvega januarja tistega leta, 

ki sledi datumu objave. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/89 

Predlog spremembe  89 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. V državi članici, ki uporablja 

pravila te direktive, vseeno velja 

nacionalno avtorsko pravo. V primeru 

neskladja prednostno velja avtorsko pravo 

države članice. 

Or. en 



 

AM\1162299SL.docx  PE624.050v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

6.9.2018 A8-0245/90 

Predlog spremembe  90 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 13 črtano 

Uporaba zaščitene vsebine s strani 

ponudnikov storitev informacijske družbe, 

ki shranjujejo in dajejo dostop do 

obsežnih količin del in drugih predmetov 

urejanja, ki jih naložijo njihovi 

uporabniki 

 

1. Ponudniki storitev informacijske 

družbe, ki shranjujejo in javnosti 

zagotavljajo dostop do obsežnih količin 

del ali drugih predmetov urejanja, ki jih 

naložijo njihovi uporabniki, v sodelovanju 

z imetniki pravic sprejmejo ukrepe za 

zagotovitev izvajanja sporazumov za 

uporabo njihovih del ali predmetov 

urejanja, sklenjenih z imetniki pravic, ali 

za preprečitev razpoložljivosti del ali 

drugih predmetov urejanja v okviru 

njihovih storitev, ki so bili ugotovljeni v 

sodelovanju s ponudniki storitev. 

Navedeni ukrepi, kot je na primer 

uporaba učinkovitih tehnologij za 

prepoznavanje vsebine, so ustrezni in 

sorazmerni. Ponudniki storitev imetnikom 

pravic zagotavljajo ustrezne informacije o 

delovanju in izvajanju ukrepov ter, kadar 

je to ustrezno, ustrezno poročajo o 

prepoznavanju in uporabi del in drugih 

predmetov urejanja. 

 

2. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

storitev iz odstavka 1 vzpostavijo 
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mehanizme za pritožbe in odškodnine, ki 

so na voljo uporabnikom v primeru 

sporov glede uporabe ukrepov iz odstavka 

1. 

3. Države članice po potrebi olajšajo 

sodelovanje med ponudniki storitev 

informacijske družbe in imetniki pravic v 

okviru dialoga zainteresiranih strani, da 

bi se s tem določile najboljše prakse, kot 

so na primer ustrezne in sorazmerne 

tehnologije prepoznavanja vsebin, pri 

čemer se med drugim upošteva narava 

storitev, razpoložljivost tehnologij in 

njihova učinkovitost glede na tehnološki 

razvoj. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/91 

Predlog spremembe  91 

Gerard Batten 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. V državi članici, ki uporablja 

pravila te direktive, vseeno velja 

nacionalno avtorsko pravo. V primeru 

neskladja prednostno velja avtorsko pravo 

države članice. 

Or. en 

 


