
 

AM\1162322SL.docx  PE624.050v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

5.9.2018 A8-0245/106 

Predlog spremembe  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Pogodba predvideva vzpostavitev 

notranjega trga in vzpostavitev sistema, ki 

bo zagotavljal, da se konkurenca na 

notranjem trgu ne izkrivlja. 

Harmonizacija zakonov držav članic o 

avtorski in sorodnih pravicah bi morala 

nadalje prispevati k uresničitvi navedenih 

ciljev. 

(1) Digitalne tehnologije lahko 

izboljšajo dostop državljanov do 

informacij in kulture ter jim zagotovijo 

širšo in raznovrstnejšo paleto javnih in/ali 

komercialnih proizvodov in storitev. 

Vendar pa bo enotni digitalni trg povečal 

koncentracijo, monopole in neenakosti 

med državami članicami ter škodil 

nacionalni proizvodnji, kar bo še posebej 

prizadelo mikro-, mala in srednja 

podjetja, ki se ne bodo mogla soočiti s 

konkurenco in z brutalno neenakostjo 

pogojev v primerjavi s prevladujočimi 

multinacionalnimi podjetji. Enotni 

digitalni trg bo imel tudi resne posledice 

za pravico do kulture, kulturno 

raznolikost in večjezičnost. 

 Sodelovanje med državami članicami na 

področju avtorskih in sorodnih pravic bi 

moralo v okviru razvoja in vse večje 

uporabe digitalnih tehnologij prispevati k 

uresničitvi naslednjih ciljev: zagotovitev 

demokratizacije dostopa do kulture, zlasti 

svobode ustvarjanja kulture in uživanja v 

njej; zaščita kulture kot javne storitve, ki 

ni zgolj komercialne narave; zaščita 

večjezičnosti in kulturne raznolikosti pred 

osiromašenjem zaradi enotnih tržnih 

pristopov; zagotovitev demokratizacije 

dostopa do izobraževanja in znanja; 

zagotavljanje pravičnega plačila za 
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avtorje, ustvarjalce in izvajalce, kar ne bi 

smelo biti v nasprotju s čim večjim 

možnim kroženjem del in uživanjem v 

njih; zagotavljanje svobode in 

nekaznovanja uporabnikov s 

preprečevanjem uvedbe praks s preveč 

nadzora in digitalne cenzure; zagotovitev, 

da so osebe, ki se materialno okoristijo, 

dejansko odgovorne za nezakonito 

prilastitev dodane vrednosti spletnih 

vsebin za skupno rabo, ki so zaščitene z 

avtorskimi in sorodnimi pravicami. 

Or. pt 
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João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) To pravno negotovost bi bilo treba 

odpraviti z zagotovitvijo obvezne izjeme v 

zvezi s pravico reproduciranja in pravico 

do preprečitve pridobivanja izvlečkov iz 

podatkovnih zbirk. 

(10) To pravno negotovost bi bilo treba 

odpraviti z zagotovitvijo obvezne izjeme v 

zvezi s pravico reproduciranja in pravico 

do preprečitve pridobivanja izvlečkov iz 

podatkovnih zbirk. 

Nova izjema ne bi smela posegati v 

veljavno obvezno izjemo v zvezi z 

začasnimi dejanji reproduciranja iz člena 

5(1) Direktive 2001/29/ES, ki bi se morala 

še naprej uporabljati za tehnike besedilnega 

in podatkovnega rudarjenja, ki ne 

vključujejo izdelave kopij, ki bi presegale 

področje uporabe navedene izjeme. Izjemo 

lahko izkoristijo tudi raziskovalne 

organizacije ob sklepanju javno-zasebnih 

partnerstev. 

Nova izjema ne bi smela posegati v 

veljavno obvezno izjemo v zvezi z 

začasnimi dejanji reproduciranja iz člena 

5(1) Direktive 2001/29/ES, ki bi se morala 

še naprej uporabljati za tehnike besedilnega 

in podatkovnega rudarjenja, ki ne 

vključujejo izdelave kopij, ki bi presegale 

področje uporabe navedene izjeme. Izjemo 

lahko izkoristijo tudi raziskovalne 

organizacije ob sklepanju javno-zasebnih 

partnerstev. Izobraževalne ustanove in 

ustanove za varstvo kulturne dediščine, ki 

izvajajo znanstvene raziskave ali so 

odgovorne za varovanje kulturne 

dediščine, bi bilo prav tako treba zajeti v 

izjemo v zvezi z besedilnim in 

podatkovnim rudarjenjem. Besedilno in 

podatkovno rudarjenje prispeva k 

spodbujanju raziskav in inovacij, zato 

mora biti dovoljeno tudi za druge namene, 

ki niso nujno znanstvene narave, pri 

čemer je treba razmisliti tudi o razširitvi 

obsega organizacij, za katere velja izjema, 

če delujejo v javnem interesu. 

Reprodukcije in pridobivanje izvlečkov za 
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namene besedilnega in podatkovnega 

rudarjenja morajo biti shranjene na varen 

način in tako, da je zagotovljeno, da se 

kopije uporabljajo za namen 

znanstvenega raziskovanja ter za prenos 

in izmenjavo znanja med raziskovalnimi 

organizacijami, izobraževalnimi 

ustanovami, institucijami za varstvo 

kulturne dediščine in drugimi organi, ki 

jih določijo države članice. 

Or. pt 
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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 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Izjema ali omejitev bi morala 

zajemati digitalne uporabe del in drugih 

predmetov urejanja, kot je na primer 

uporaba delov ali izvlečkov iz del v 

podporo, oplemenitenje ali dopolnitev 

poučevanja, vključno s povezanimi učnimi 

dejavnostmi. 

(16) Izjema ali omejitev bi morala 

zajemati digitalne uporabe del in drugih 

predmetov urejanja, kot je na primer 

uporaba delov ali izvlečkov iz del v 

podporo, oplemenitenje ali dopolnitev 

poučevanja, vključno s povezanimi učnimi 

dejavnostmi. 

Uporaba del ali drugih predmetov urejanja, 

zajeta v izjemi ali omejitvi, bi morala biti 

omejena na dejavnost poučevanja in učne 

dejavnosti, za izvajanje katerih so 

odgovorne izobraževalne ustanove, 

vključno s preverjanji znanja, ter na tisto, 

kar je potrebno za doseganje cilja teh 

dejavnosti. 

Uporaba del ali drugih predmetov urejanja, 

zajeta v izjemi ali omejitvi, bi morala biti 

omejena na dejavnost poučevanja in učne 

dejavnosti, za izvajanje katerih so 

odgovorne izobraževalne ustanove, 

vključno s preverjanji znanja, ter na tisto, 

kar je potrebno za doseganje cilja teh 

dejavnosti. 

Izjema ali omejitev bi morala zajemati tako 

uporabo z digitalnimi pripomočki v učilnici 

kot tudi spletne uporabe preko varne 

elektronske mreže izobraževalne ustanove, 

do katere bi moral biti dostop zaščiten, po 

možnosti z avtentikacijskimi postopki. 

Izjema ali omejitev bi se morala razumeti 

kot izpolnjevanje specifičnih potreb 

invalidnih oseb po dostopnosti v kontekstu 

ilustracij pri poučevanju. 

Izjema ali omejitev bi morala zajemati tako 

uporabo z digitalnimi pripomočki v učilnici 

kot tudi spletne uporabe preko varne 

elektronske mreže izobraževalne ustanove, 

do katere bi moral biti dostop zaščiten, po 

možnosti z avtentikacijskimi postopki. 

Izjema ali omejitev bi se morala razumeti 

kot izpolnjevanje specifičnih potreb 

invalidnih oseb po dostopnosti v kontekstu 

ilustracij pri poučevanju. Izjema ali 

omejitev bi morala zajemati: uporabo del 

in drugih zaščitenih predmetov urejanja v 

izobraževalne namene v muzejih, 

knjižnicah, izobraževalnih podjetjih ali 

podjetjih, ki svojemu osebju nudijo 
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izobraževanje; situacije, kjer obstaja 

varno elektronsko omrežje, ki je dostopno 

le učencem, študentom, staršem, 

skrbnikom in učiteljem izobraževalne 

ustanove; konference, delavnice in druge 

izobraževalne dogodke, ki se izvajajo v 

prostorih zunaj izobraževalne ustanove; 

prosto dostopne izobraževalne vire, odprte 

izobraževalne skupnosti in prosto 

dostopno izobraževanje na daljavno; 

Or. pt 
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Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Države članice bi morale v skladu s 

svojimi pravnimi običaji, praksami ali 

okoliščinami v okviru iz te direktive imeti 

prožnost pri izbiranju posebne vrste 

mehanizma, ki omogoča razširitev licenc 

za razprodana dela na pravice imetnikov 

pravic, ki jih ne zastopa ustrezna 

organizacija za kolektivno upravljanje. 

Taki mehanizmi lahko vključujejo 

razširjeno kolektivno licenciranje in 

domneve glede zastopanja. 

(23) Države članice bi morale v okviru 

te direktive prispevati k poenostavitvi 

shem za uporabo razprodanih del s strani 

ustanov za varstvo kulturne dediščine, s 

katerimi bo zagotovljen prost dostop do 

komercialno nerazpoložljivih del, ki so del 

zbirk in ki jih ustanove za varstvo 

kulturne dediščine dajo na voljo v spletu, 

za nekomercialne namene. 

Or. pt 
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João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Svobodni in pluralni mediji so 

bistvenega pomena za zagotavljanje 

kakovostnega novinarstva in dostopa 

državljanov do informacij. Temeljno 

prispevajo k javni razpravi in pravilnemu 

delovanju demokratične družbe. Pri 

prehodu iz tiskanih v digitalne medije se 

založniki medijskih publikacij soočajo s 

težavami pri izdajanju licenc za spletno 

uporabo svojih publikacij in povrnitvi 

naložb. Ker založniki medijskih publikacij 

niso priznani kot imetniki pravic, sta 

licenciranje in izvrševanje v digitalnem 

okolju pogosto kompleksna in 

neučinkovita. 

(31) Svobodni in pluralni mediji so 

bistvenega pomena za zagotavljanje 

kakovostnega novinarstva in dostopa 

državljanov do informacij. Temeljno 

prispevajo k javni razpravi in demokraciji. 

Lastništvo medijev je vedno bolj 

koncentrirano, vedno bolj prisoten pa je 

tudi finančni kapital glavnih družb, ki 

prevladujejo v sektorju. Koncentracijo 

lastništva spremljajo vse bolj prekarni 

delovni pogoji za novinarje, povečevanje 

števila odpuščanj, slabšanje kakovosti in 

točnosti informacij ter zmanjševanje 

pluralizma. Prehod iz tiskanih v digitalne 

medije je v tem sektorju prinesel nove 

težave. V nekaterih državah članicah, ki 

so upoštevale priporočila Komisije, so si 

bile ugotovitve študij nasprotujoče ter do 

neke mere zaskrbljujoče in v nasprotju z 

zastavljenimi cilji. Potreben je večji 

razmislek o možnih rešitvah, zato bi bilo 

treba ta vprašanja obravnavati izven 

obsega te direktive. 

Or. pt 
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João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 
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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 

pravilno deloval, bi morali ponudniki 

storitev spletnih vsebin, 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 spoštovati Splošno 

deklaracijo človekovih pravic in temeljno 

zakonodajo držav članic, ponudnikom 

storitev spletnih vsebin pa ne bi smeli 

nalagati splošne obveznosti, da spremljajo 

informacije, ki jih prenašajo ali hranijo. 

Ti ustrezni in sorazmerni ukrepi bi morali 

izhajati sporazuma, ki je rezultat širokega, 

konstruktivnega in preglednega procesa 

dialoga in sodelovanja med ponudniki 

storitev spletnih vsebin, organizacijami, ki 

zastopajo interesne pravice uporabnikov, 

in organizacijami, ki zastopajo avtorje, 

ustvarjalce in izvajalce ali druge imetnike 

avtorskih pravic v državah članicah. 

Or. pt 

 

 


