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5.9.2018 A8-0245/102 

Predlog spremembe  102 

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 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  1a. Da bi se zagotovilo izvajanje 

licenčnih sporazumov, kot je navedeno v 

odstavku 1, ponudniki storitev 

informacijske družbe in imetniki pravic 

medsebojno sodelujejo. Imetniki pravic 

ponudnikom storitev informacijske družbe 

natančno opredelijo dela ali druge 

predmete urejanja, za katere imajo 

avtorsko pravico. Ponudniki storitev 

informacijske družbe imetnike pravic 

obveščajo o uporabljenih ukrepih in 

pravilnosti njihovega delovanja ter po 

potrebi redno poročajo o uporabi del in 

drugih predmetov urejanja. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Predlog spremembe  103 

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 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da 

ponudniki storitev iz odstavka 1 

vzpostavijo mehanizme za pritožbe in 

odškodnine, ki so na voljo uporabnikom v 

primeru sporov glede uporabe ukrepov iz 

odstavka 1. 

2. Države članice zagotovijo, da 

ponudniki storitev iz odstavka 1 v 

sodelovanju z imetniki pravic vzpostavijo 

mehanizme za pritožbe, ki so na voljo 

uporabnikom v primeru sporov glede 

izvajanja licenčnih sporazumov iz 

odstavka 1. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Predlog spremembe  104 

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 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  2a. Države članice zagotovijo, da 

imajo uporabniki dostop do sodišča ali 

drugega ustreznega organa, da bi lahko 

uveljavljali svojo pravico do uporabe v 

skladu z izjemo ali omejitvami in da se 

pritožijo zaradi omejevalnih ukrepov, 

sprejetih v skladu z odstavkom 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Predlog spremembe  105 

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 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

3. Države članice po potrebi olajšajo 

sodelovanje med ponudniki storitev 

informacijske družbe iz odstavka 1, 

predstavniki uporabnikov in imetniki 

pravic v okviru dialoga zainteresiranih 

strani, da bi se določili primeri najboljše 

prakse za izvajanje odstavka 1. Sprejeti 

ukrepi so ustrezni in sorazmerni in med 

drugim upoštevajo naravo storitev, 

razpoložljivost tehnologij in njihovo 

učinkovitost glede na tehnološki razvoj. 

Or. en 

 

 


