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5.9.2018 A8-0245/97 

Predlog spremembe  97 

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 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (38a) Za izvajanje teh ukrepov je 

bistveno sodelovanje med ponudniki 

storitev informacijske družbe in imetniki 

pravice. Imetniki pravice bi morali 

ponudnikom storitev informacijske družbe 

natančno opredeliti dela ali druge 

predmete urejanja, za katere trdijo, da 

imajo avtorsko pravico. Imetniki pravice 

bi morali biti pri izvajanju katerega koli 

sporazuma, sklenjenega s ponudnikom 

storitev informacijske družbe, odgovorni 

za zahtevke tretjih strani za uporabo del, 

ki so jih identificirali za svoja. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Predlog spremembe  98 

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 39 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Sodelovanje med izvajalci 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, in imetniki pravic, je 

bistvenega pomena za delovanje 

tehnologij, kot so tehnologije za 

prepoznavanje vsebine. V takih primerih 

bi morali imetniki pravic zagotoviti 

potrebne podatke, s katerimi bi omogočili, 

da storitve prepoznajo njihovo vsebino, 

storitve pa bi morale biti pregledne za 

imetnike pravic glede uporabljenih 

tehnologij, da bi bila omogočena ocena 

njihove ustreznosti. Storitve bi morale 

imetnikom pravic zagotoviti predvsem 

informacije o vrsti uporabljene 

tehnologije, načinu njenega upravljanja 

in stopnji njihove uspešnosti pri 

prepoznavanju vsebin imetnikov pravic. 

Te tehnologije bi morale imetnikom 

pravic omogočati tudi, da od ponudnikov 

storitev informacijske družbe pridobijo 

informacije o uporabi njihovih vsebin, za 

katere velja dogovor. 

črtano 

Or. en 



 

AM\1162305SL.docx  PE624.050v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.9.2018 A8-0245/99 

Predlog spremembe  99 

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 

Naslov IV – Poglavje 2 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Določene uporabe zaščitene vsebine s 

strani spletnih storitev 

Določene uporabe zaščitene vsebine na 

spletu 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Predlog spremembe  100 

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 

Člen 13 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 

Uporaba zaščitene vsebine s strani 

ponudnikov storitev informacijske družbe, 

ki shranjujejo in dajejo dostop do obsežnih 

količin del in drugih predmetov urejanja 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Predlog spremembe  101 

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 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

1. Če ponudniki storitev 

informacijske družbe uporabnikom nudijo 

storitve hrambe vsebin in javnosti 

omogočajo dostop do vsebin, pri čemer 

taka dejavnost ni upravičena do izjem 

glede odgovornosti iz Direktive 

2000/31/ES, sprejmejo ustrezne in 

sorazmerne ukrepe za zagotovitev 

izvajanja licenčnih sporazumov, 

sklenjenih z imetniki pravic. Izvajanje teh 

sporazumov spoštuje temeljne pravice 

uporabnikov in ponudnikom storitev 

informacijske družbe ne nalaga splošne 

obveznosti, da spremljajo informacije, ki 

jih prenašajo ali hranijo, kot je določeno v 

členu 15 Direktive 2000/31/ES. 

Or. en 

 

 


