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5.9.2018 A8-0245/92 

Predlog spremembe  92 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) V zadnjih letih je postalo delovanje 

trga s spletno vsebino kompleksnejše. 

Spletne storitve, ki omogočajo dostop do 
avtorsko zaščitenih vsebin, ki so jih 

naložili njihovi uporabniki, ne da bi se 

obrnili na imetnike pravic, so se razširile 

in postale glavni viri spletnega dostopa do 

vsebin. To vpliva na možnosti imetnikov 

pravic, da ugotovijo, ali in pod katerimi 

pogoji se uporabljajo njihovo delo ali 

drugi predmeti urejanja, ter kakšne so 

njihove možnosti, da bodo zanje dobili 

ustrezno nadomestilo. 

(37) Z razvojem digitalnih tehnologij so 

se pojavili novi poslovni modeli in se je 

okrepila vloga interneta kot glavnega trga 

za distribucijo avtorsko zaščitenih vsebin. 

Sčasoma so se spletne storitve, ki 

uporabnikom omogočajo, da naložijo dela 

in jih dajo na voljo javnosti, razširile in 

postale pomemben vir spletnega dostopa 

do vsebin, kar omogoča raznolikost in 

preprost dostop do vsebin, vendar ustvarja 

tudi izzive, če je avtorsko zaščitena 

vsebina naložena brez predhodnega 

dovoljenja imetnikov pravic. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Predlog spremembe  93 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (37a) Danes je potrošnja ustvarjalne 

vsebine večja kot kdaj koli prej. Olajšujejo 

jo spletne platforme in storitve zbiranja 

vsebine, ki so sredstvo za zagotavljanje 

širšega dostopa do kulturnih in 

ustvarjalnih del, kulturni in ustvarjalni 

industriji pa ponujajo odlične priložnosti 

za razvoj novih poslovnih modelov. 

Obenem avtorji in izvajalci zaradi tega 

povečanja potrošnje niso bili deležni 

primerljivega povečanja prihodka. Eden 

od razlogov za to bi lahko bila nejasnost v 

zvezi s statusom teh spletnih storitev v 

okviru zakonodaje o elektronskem 

poslovanju. Preučiti je treba, kako bi 

lahko ta proces deloval z več pravne 

jasnosti in ob upoštevanju vseh prizadetih 

strani, tudi izvajalcev in uporabnikov, 

obenem pa je pomembno zagotoviti 

preglednost ter poštene in enake 

konkurenčne pogoje. Komisija bi morala 

pripraviti smernice za izvajanje okvira 

odgovornosti posrednikov, da bodo lahko 

spletne platforme izpolnjevale svoje 

obveznosti in spoštovale pravila o 

odgovornosti in da se povečata pravna 

varnost in zaupanje uporabnikov. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Predlog spremembe  94 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Če izvajalci storitev informacijske 

družbe hranijo avtorsko zaščitena dela ali 

druge predmete urejanja, ki so jih naložili 

njihovi uporabniki, ali javnosti omogočajo 

dostop do njih, s tem pa njihova dejavnost 

presega zgolj zagotavljanje fizičnih 

zmogljivosti in gre pri njej za priobčitev 

javnosti, so dolžni skleniti licenčne 

sporazume z imetniki pravic, če niso 

upravičeni do izjeme glede odgovornosti iz 

člena 14 Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta34. 

(38) Če izvajalci storitev informacijske 

družbe uporabnikom nudijo storitve 

hrambe vsebin ali javnosti omogočajo 

dostop do vsebin in če gre pri tej 

dejavnosti za priobčitev javnosti, ki ni 

zgolj tehnične, samodejne in pasivne 

narave, bi morali biti dolžni skleniti 

licenčne sporazume z imetniki pravic za 

avtorsko zaščitena dela ali druge predmete 

urejanja, če niso upravičeni do izjem glede 

odgovornosti iz Direktive 2000/31/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

34Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/95 

Predlog spremembe  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Glede na člen 14 je treba preveriti, ali ima 

ponudnik storitev dejavno vlogo, tudi z 

optimizacijo predstavitve naloženih del ali 

predmetov urejanja ali njihove promocije, 

ne glede na naravo sredstev, ki jih v ta 

namen uporablja. 

črtano 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Predlog spremembe  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Da bi kakršen koli licenčni dogovor lahko 

deloval, bi morali ponudniki storitev 

informacijske družbe, ki hranijo velike 

količine avtorsko zaščitenih del ali drugih 

predmetov urejanja, ki so jih naložili 

njihovi uporabniki, ali javnosti omogočajo 

dostop do njih, sprejeti primerne in 

sorazmerne ukrepe za zagotovitev zaščite 

del ali drugih predmetov urejanja, kot je 

uporaba učinkovitih tehnologij. Ta 

obveznost bi morala veljati tudi, če so 

ponudniki storitev informacijske družbe 

upravičeni do izjeme glede odgovornosti iz 

člena 14 Direktive 2000/31/ES. 

Da bi kakršen koli licenčni dogovor lahko 

deloval, bi morali ponudniki storitev 

informacijske družbe, ki uporabnikom 

dejavno in neposredno omogočajo, da 

nalagajo dela, imajo dostop do njih in jih 

promovirajo v javnosti, sprejeti primerne 

in sorazmerne ukrepe za zagotovitev 

zaščite del ali drugih predmetov urejanja. 

Ti ukrepi bi morali biti skladni z Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah in 

ponudnikom storitev informacijske družbe 

ne bi smeli nalagati splošne obveznosti za 

nadzor podatkov pri njihovem prenosu ali 

shranjevanju, kot je določeno v členu 15 
Direktive 2000/31/ES. 

Or. en 

 

 


