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5.9.2018 A8-0245/112 

Predlog spremembe  112 

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 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. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Predlog spremembe  113 

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 45 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (45a) Ta direktiva zagotavlja načelo 

nedopustnosti nazadovanja, zato mora 

imeti prednost zakonodaja držav članic, ki 

imajo zakonodajni okvir, ki je ugodnejši 

za avtorje, ustvarjalce, izvajalce in 

uporabnike, ali kjer ugodnejši 

zakonodajni okvir začne veljati po začetku 

veljavnosti te direktive. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Predlog spremembe  114 

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 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice določijo izjemo od 

pravic iz člena 2 Direktive 2001/29/ES, 

členov 5(a) in 7(1) Direktive 96/9/ES in 

člena 11(1) te direktive za reprodukcije in 

pridobivanje izvlečkov vsebine, ki jih 

opravijo raziskovalne organizacije, da bi 

izvajale besedilno in podatkovno 

rudarjenje na delih ali drugih predmetih 

urejanja, do katerih imajo zakonit dostop 

za namene znanstvenega raziskovanja. 

1. Države članice določijo izjemo od 

pravic iz člena 2 Direktive 2001/29/ES, 

členov 5(a) in 7(1) Direktive 96/9/ES in 

člena 11(1) te direktive za reprodukcije in 

pridobivanje izvlečkov vsebine, ki jih 

opravijo raziskovalne organizacije ali 

izobraževalne ustanove ali institucije za 

varstvo kulturne dediščine, da bi izvajale 

besedilno in podatkovno rudarjenje na 

delih ali drugih predmetih urejanja, do 

katerih imajo zakonit dostop za namene 

znanstvenega raziskovanja ali v okviru 

svoje misije zaščite kulture. Države 

članice prispevajo k spodbujanju raziskav 

in inovacij, zato mora biti besedilno in 

podatkovno rudarjenje dovoljeno tudi za 

druge namene, ki niso nujno znanstvene 

narave. Države članice razmislijo o 

razširitvi obsega organizacij, za katere 

velja izjema, če delujejo v javnem 

interesu. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Predlog spremembe  115 

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 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Imetniki pravic imajo pravico, da 

uporabijo ukrepe za zagotovitev varnosti 
in celovitosti omrežij in podatkovnih zbirk, 

kjer gostujejo dela ali drugi predmeti 

urejanja. Taki ukrepi ne presegajo tistega, 

kar je potrebno za doseganje navedenega 

cilja. 

3. Varnost in celovitost omrežij in 

podatkovnih zbirk, kjer gostujejo dela ali 

drugi predmeti urejanja, je zagotovljena. 

Ukrepi za uresničitev tega cilja ne 

presegajo tistega, kar je potrebno. Izjeme 

ni mogoče odpraviti s tehnološkimi 

zaščitnimi ukrepi. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Predlog spremembe  116 

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 

Člen 3 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  4a. Države članice zagotovijo, da so 

reprodukcije in izvlečki, pridobljeni za 

namene besedilnega in podatkovnega 

rudarjenja, shranjeni 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 



 

AM\1162325SL.docx  PE624.050v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.9.2018 A8-0245/117 

Predlog spremembe  117 

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 

Člen 4 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  4a. Režim iz tega člena se izvaja za 

uporabo zaščitenih materialov v prostorih 

institucij za varstvo kulturne dediščine ali 

prek varnega elektronskega omrežja, ki je 

dostopno le uporabnikom iz teh institucij. 

Ta člen se uporablja tudi za družbe za 

usposabljanje ali tiste, ki nudijo 

usposabljanje svojim zaposlenim; za 

situacije, kjer obstaja varno elektronsko 

omrežje, ki je dostopno le učencem, 

študentom, staršem, skrbnikom in 

učiteljem izobraževalne ustanove; za 

konference, delavnice in druge 

izobraževalne dogodke, ki se izvajajo v 

prostorih zunaj izobraževalne ustanove; 

za prosto dostopne izobraževalne vire, 

odprte izobraževalne skupnosti in za 

prosto dostopno izobraževanje na daljavo; 

Or. pt 

 

 


