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5.9.2018 A8-0245/120 

Predlog spremembe  120 

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 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 5(5) ter prvi, tretji, četrti in peti 

pododstavek člena 6(4) Direktive 

2001/29/ES se uporabljajo za izjeme in 

omejitev iz tega naslova. 

Člen 5(5) ter prvi, tretji in peti pododstavek 

člena 6(4) Direktive 2001/29/ES se 

uporabljajo za izjeme in omejitev iz tega 

naslova. Izjeme iz naslova II te direktive 

se ne smejo izločiti iz pogodb.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Predlog spremembe  121 

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 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporaba razprodanih del s strani ustanov 

za varstvo kulturne dediščine 

1. Države članice zagotovijo, da 

kadar organizacija za kolektivno 

upravljanje pravic v imenu svojih članov 

sklene neizključno licenco za 

nekomercialne namene z ustanovo za 

varstvo kulturne dediščine za digitalizacijo, 

distribucijo, priobčitev javnosti ali dajanje 

na voljo razprodanih del ali drugih 

predmetov urejanja, ki so trajno v zbirkah 

ustanove, se uporaba take neizključne 

licence lahko razširi, ali pa se zanjo to 

lahko domneva, na imetnike pravic iste 

kategorije, kot so tisti, ki jih zajema 

licenca, in ki jih ne zastopa kolektivna 

organizacija za upravljanje pravic, pod 

pogojem, da: 

(a) je kolektivna organizacija za 

upravljanje pravic na podlagi pooblastil 

imetnikov pravic široko reprezentativna 

glede na imetnike pravic v tej kategoriji 

del ali drugih predmetov urejanja ter 

pravic, ki so predmet licence; 

(b) je vsem imetnikom pravic 

zagotovljeno enako obravnavanje v zvezi s 

pogoji iz licence; 

(c) vsi imetniki pravic lahko kadar 

koli vložijo ugovor v zvezi s svojimi deli ali 

Uporaba razprodanih del s strani ustanov 

za varstvo kulturne dediščine 

1. Države članice ob upoštevanju 

svojega položaja in zakonodaje prispevajo 

k oblikovanju poenostavljenih shem, ki 

bodo zagotavljale 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. 
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drugimi predmeti urejanja, za katere se 

šteje, da so razprodana, in izključijo 

uporabo licence za svoja dela ali druge 

predmete urejanja. 

2. Delo ali predmet urejanja se šteje 

za razprodano, kadar celotno delo ali drug 

predmet urejanja v vseh svojih prevodih, 

različicah in pojavitvah ni na voljo 

javnosti po običajnih trgovinskih kanalih 

ter ni mogoče razumno pričakovati, da bo 

postalo na voljo javnosti.  

Država članica po posvetovanju z imetniki 

pravic, kolektivnimi organizacijami za 

upravljanje pravic in ustanovami za 

varstvo kulturne dediščine zagotovi, da 

zahteve, ki se uporabljajo za ugotavljanje, 

ali se dela in drugi predmeti urejanja 

lahko licencirajo v skladu z odstavkom 1, 

ne presegajo tistega, kar je potrebno in 

razumno, ter ne preprečuje možnosti, da 

se za zbirko kot celoto ugotovi status 

razprodanega dela, kadar se lahko 

razumno domneva, da so vsa dela ali 

drugi predmeti urejanja v zbirki 

razprodani.  

3. Države članice zagotovijo, da se 

sprejmejo ustrezni ukrepi za obveščanje 

javnosti o: 

(a) označitvi del ali drugih predmetov 

urejanja kot razprodanih; 

(b) licenci in zlasti njeni uporabi za 

nezastopane imetnike pravic;  

(c) možnosti ugovora imetnikov pravic 

iz točke (c) odstavka 1;  

tudi v razumnem roku, preden se dela ali 

drugi predmeti urejanja digitalizirajo, 

distribuirajo, priobčijo javnosti ali dajo na 

voljo.  

4. Države članice zagotovijo, da 

licence iz odstavka 1 pridobiva 

organizacija za kolektivno upravljanje 

pravic, ki je reprezentativna v državi 

članici, kjer: 

(a) so bila dela ali fonogrami prvič 
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objavljeni, oziroma če niso bila, kjer so 

bila prvič predvajana, razen 

kinematografskih in avdiovizualnih del; 

(b) imajo producenti del svoj sedež ali 

običajno prebivališče v primerih 

kinematografskih in avdiovizualnih del; 

or 

(c) ima sedež ustanova za varstvo 

kulturne dediščine, kadar države članice 

ali tretje države po razumnih 

prizadevanjih ni bilo mogoče določiti v 

skladu s točkama (a) in (b). 

5. Odstavki 1, 2 in 3 se ne 

uporabljajo za dela ali druge predmete 

urejanja državljanov tretjih držav, razen 

kadar se uporabljata točki (a) in (b) 

odstavka 4. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Predlog spremembe  122 

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 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Čezmejne uporabe 

1. Dela ali drugi predmeti urejanja, 

ki jih zajemajo izdane licence v skladu s 

členom 7, lahko uporablja ustanova za 

varstvo kulturne dediščine v skladu z 

licenčnimi pogoji v vseh državah 

članicah.  

2. Države članice zagotovijo, da so 

informacije, ki omogočajo identifikacijo 

del ali drugih predmetov urejanja, ki jih 

zajema licenca, izdana v skladu s členom 

7, in informacije o možnosti ugovora 

imetnikov pravic iz člena 7(1)(c) javno 

dostopne na enotnem spletnem portalu 

najmanj šest mesecev, preden so dela ali 

drugi predmeti urejanja digitalizirani, 

distribuirani, priobčeni javnosti ali dani 

na voljo v državah članicah razen tiste, 

kjer je bila licenca izdana, in sicer za 

celotno obdobje trajanje licence.  

3. Portal iz odstavka 2 vzpostavi in 

upravlja Urad Evropske unije za 

intelektualno lastnino v skladu z Uredbo 

(EU) št. 386/2012. 
 

Čezmejne uporabe 

1. Da bi spodbujali prost dostop in 

izmenjavo znanja, se na podlagi 

sodelovanja med državami članicami 

spodbujajo in krepijo čezmejne uporabe 

del ali drugih predmetov urejanja, ki jih 

zajema člen 7. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Predlog spremembe  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

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 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 11 

Zaščita medijskih publikacij v zvezi z 

digitalnimi uporabami 

1. Države članice založnikom 

medijskih publikacij zagotovijo pravice iz 

člena 2 in člena 3(2) Direktive 

2001/29/ES za digitalno uporabo njihovih 

medijskih publikacij.  

2. Pravice iz odstavka 1 ne krnijo 

pravic iz prava Unije za avtorje in druge 

imetnike pravic v zvezi z deli in drugimi 

predmeti urejanja, vključenimi v medijsko 

publikacijo, in v nobenem pogledu ne 

vplivajo nanje. Na take pravice se ni 

dovoljeno sklicevati napram navedenim 

avtorjem in drugim imetnikom pravic ter 

se jih zlasti ne sme prikrajšati za pravico 

izkoriščanja njihovih del in drugih 

predmetov urejanja, neodvisno od 

medijske publikacije, v katero so 

vključeni. 

3. Členi 5 do 8 Direktive 2001/29/ES 

in Direktive 2012/28/EU se smiselno 

uporabljajo za pravice iz odstavka 1. 

4. Pravice iz odstavka 1 prenehajo 

veljati 20 let po objavi medijske 

publikacije. Ta rok začne teči prvega 

januarja tistega leta, ki sledi datumu 

objave. 
 

črtano 
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Or. pt 

Obrazložitev 

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. 

 

 


