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6.9.2018 A8-0245/137 

Predlog spremembe  137 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

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 pravilnemu 

delovanju demokratične družbe. Zaradi vse 

večjega neravnovesja med močnimi 

platformami in medijskimi hišami, ki so 

lahko tudi tiskovne agencije, je že prišlo 

do opaznega nazadovanja v medijskem 

okolju na regionalni ravni. Pri prehodu iz 

tiskanih v digitalne medije se založniki 

medijskih publikacij in tiskovne agencije 

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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/138 

Predlog spremembe  138 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

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 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Priznati je treba organizacijski in 

finančni prispevek založnikov pri 

proizvodnji tiskanih publikacij ter ju 

dodatno spodbujati, da se zagotovi trajnost 

založniške panoge. Zato je treba na ravni 

Unije zagotoviti harmonizirano pravno 

varstvo za tiskane publikacije v zvezi z 

digitalnimi uporabami. Tako varstvo bi 

bilo treba uspešno zagotoviti tako, da bi v 

pravo Unije uvedli avtorskim sorodne 

pravice za reproduciranje in dajanje na 

voljo tiskanih publikacij v zvezi z 

digitalnimi uporabami. 

(32) Priznati je treba organizacijski in 

finančni prispevek založnikov pri 

proizvodnji tiskanih publikacij ter ju 

dodatno spodbujati, da se zagotovi trajnost 

založniške panoge in s tem dostopnost 

zanesljivih informacij. Zato morajo države 

članice na ravni Unije zagotoviti pravno 

varstvo za tiskane publikacije v Uniji za 

digitalno uporabo. Tako varstvo bi bilo 

treba uspešno zagotoviti tako, da bi v pravo 

Unije uvedli avtorskim sorodne pravice za 

reproduciranje in dajanje na voljo tiskanih 

publikacij v zvezi z digitalnimi uporabami, 

da bi za take uporabe zagotovili pravično 

in sorazmerno nadomestilo. Iz te navedbe 

bi bilo treba izključiti zasebne uporabe. 

Poleg tega navedbe v iskalniku ne bi smeli 

obravnavati kot pravično in sorazmerno 

nadomestilo. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/139 

Predlog spremembe  139 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

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 33 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Za namene te direktive je treba 

opredeliti pojem tiskane publikacije tako, 

da zajema le medijske publikacije, ki jih 

objavi ponudnik storitve, ki se občasno ali 

redno posodabljajo v vseh medijih za 

obveščanje ali zabavo. Take publikacije bi 

na primer vključevale dnevne časopise, 

tedenske ali mesečne revije splošnega ali 

posebnega interesa in spletne strani z 

aktualno-informativnimi vsebinami. 

Periodičnih publikacije, ki se objavijo v 

znanstvene ali akademske namene, na 

primer znanstvene revije, ne bi smela 

zajemati zaščita, ki se prizna medijskih 

publikacijam na podlagi te direktive. Ta 

zaščita ne zajema dejanj v zvezi z 

vstavljanjem hiperpovezav, ki ne 

predstavljajo priobčitve javnosti. 

(33) Za namene te direktive je treba 

opredeliti pojem tiskane publikacije tako, 

da zajema le medijske publikacije, ki jih 

objavi ponudnik storitve, ki se občasno ali 

redno posodabljajo v vseh medijih za 

obveščanje ali zabavo. Take publikacije bi 

na primer vključevale dnevne časopise, 

tedenske ali mesečne revije splošnega ali 

posebnega interesa in spletne strani z 

aktualno-informativnimi vsebinami. 

Periodičnih publikacije, ki se objavijo v 

znanstvene ali akademske namene, na 

primer znanstvene revije, ne bi smela 

zajemati zaščita, ki se prizna medijskih 

publikacijam na podlagi te direktive. Ta 

zaščita ne zajema dejanj v zvezi z 

vstavljanjem hiperpovezav. Zaščita prav 

tako ne zajema dejanskih informacij, o 

katerih se poroča v novinarskih člankih, 

iz medijske publikacije in zato nikomur ne 

preprečuje poročanja teh dejanskih 

informacij. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/140 

Predlog spremembe  140 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

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 34 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Pravice, ki se s to direktivo dajejo 

založnikom medijskih publikacij, bi morale 

imeti enako področje uporabe kakor 

pravice do reproduciranja in dajanja na 

voljo javnosti, zagotovljene z Direktivo 

2001/29/ES, kar zadeva digitalno uporabo. 

Zanje bi morale veljati tudi enake določbe 

o izjemah in omejitvah kot za tiste, ki se 

uporabljajo za pravice, zagotovljene z 

Direktivo 2001/29/ES, vključno z izjemo 

za namene citiranja, kot je kritika ali ocena, 

določena v členu 5(3)(d) navedene 

direktive. 

(34) Pravice, ki se s to direktivo dajejo 

založnikom medijskih publikacij, bi morale 

imeti enako področje uporabe kakor 

pravice do reproduciranja in dajanja na 

voljo javnosti, zagotovljene z Direktivo 

2001/29/ES, kar zadeva digitalno uporabo. 

Države članice bi morale imeti možnost, 

da za te pravice uvedejo enake določbe o 

izjemah in omejitvah kot za tiste, ki se 

uporabljajo za pravice, zagotovljene z 

Direktivo 2001/29/ES, vključno z izjemo 

za namene citiranja, kot je kritika ali ocena, 

določena v členu 5(3)(d) navedene 

direktive. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/141 

Predlog spremembe  141 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

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 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Zaščita, ki je s to direktivo 

zagotovljena založnikom medijskih 

publikacij, ne bi smela vplivati na pravice 

avtorjev in drugih imetnikov pravic v delih 

in drugih predmetih urejanja, ki so zajete v 

njih, vključno glede obsega, v katerem 

lahko avtorji in drugi imetniki pravic 

izkoriščajo svoja dela ali druge predmete 

urejanja neodvisno od medijske 

publikacije, katere del so. Zato založnikom 

medijskih publikacij ne bi smelo biti 

omogočeno, da prekličejo zaščito, ki jih je 

bila priznana, napram avtorjem in drugim 

imetnikom pravic. To ne posega v 

pogodbene ureditve, sklenjene med 

založniki medijskih publikacij na eni 

strani in avtorji ter drugimi imetniki 
pravic na drugi strani. 

(35) Zaščita, ki je s to direktivo 

zagotovljena založnikom medijskih 

publikacij, ne bi smela vplivati na pravice 

avtorjev in drugih imetnikov pravic v delih 

in drugih predmetih urejanja, ki so zajete v 

njih, vključno glede obsega, v katerem 

lahko avtorji in drugi imetniki pravic 

izkoriščajo svoja dela ali druge predmete 

urejanja neodvisno od medijske 

publikacije, katere del so. Zato založnikom 

medijskih publikacij ne bi smelo biti 

omogočeno, da prekličejo zaščito, ki jih je 

bila priznana, napram avtorjem in drugim 

imetnikom pravic. Avtorji, katerih delo je 

vključeno v medijsko publikacijo, imajo 

pravico do ustreznega deleža novih 

dodatnih dohodkov, ki jih medijske hiše 

prejmejo od ponudnikov storitev 

informacijske družbe za sekundarno 

uporabo njihovih medijskih publikacij 

glede pravic iz člena 11(1). 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/142 

Predlog spremembe  142 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

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 37 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) V zadnjih letih je postalo delovanje 

trga s spletno vsebino kompleksnejše. 

Spletne storitve, ki omogočajo dostop do 

avtorsko zaščitenih vsebin, ki so jih 

naložili njihovi uporabniki, ne da bi se 

obrnili na imetnike pravic, so se razširile in 

postale glavni viri spletnega dostopa do 

vsebin. To vpliva na možnosti imetnikov 

pravic, da ugotovijo, ali in pod katerimi 

pogoji se uporabljajo njihovo delo ali drugi 

predmeti urejanja, ter kakšne so njihove 

možnosti, da bodo zanje dobili ustrezno 

nadomestilo. 

(37) V zadnjih letih je postalo delovanje 

trga s spletno vsebino kompleksnejše. 

Spletne storitve, ki omogočajo dostop do 

avtorsko zaščitenih vsebin, ki so jih 

naložili njihovi uporabniki, ne da bi se 

obrnili na imetnike pravic, so se razširile in 

postale glavni viri spletnega dostopa do 

avtorsko zaščitenih vsebin. Spletne 

storitve so sredstvo za zagotavljanje 

širšega dostopa do kulturnih in 

ustvarjalnih del, kulturnemu in 

ustvarjalnemu sektorju pa ponujajo 

odlične priložnosti za razvoj novih 

poslovnih modelov. Storitve sicer 

omogočajo raznolikost in lahek dostop do 

vsebin, vendar ustvarjajo tudi izzive, če je 

avtorsko zaščitena vsebina naložena brez 

predhodnega dovoljenja imetnikov pravic. 
To vpliva na možnosti imetnikov pravic, da 

ugotovijo, ali in pod katerimi pogoji se 

uporabljajo njihovo delo ali drugi predmeti 

urejanja, ter kakšne so njihove možnosti, 

da bodo dobili ustrezno nadomestilo. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/143 

Predlog spremembe  143 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

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 37 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (37a) Nekatere storitve informacijske 

družbe so že v okviru običajne uporabe 

zasnovane tako, da javnosti omogočajo 

dostop do avtorsko zaščitene vsebine ali 

drugih predmetov urejanja, ki jih naložijo 

uporabniki. Opredelitev ponudnikov 

storitev skupne rabe spletnih vsebin na 

podlagi te direktive zajema ponudnike 

storitev informacijske družbe, ki se 

ukvarjajo predvsem s hrambo in 

zagotavljanjem dostopa javnosti ali s 

pretočnim predvajanjem velike količine 

avtorsko zaščitenih vsebin, ki so jih 

naložili/dali na voljo uporabniki, in ki 

optimizirajo vsebino in za pridobitne 

namene spodbujajo med drugim 

prikazovanje, označevanje, pripravljanje 

in sekvenciranje naloženih del ali drugih 

predmetov urejanja ne glede na 

uporabljena sredstva, s čimer je njihovo 

ravnanje aktivno. Posledično zanje ne 

more veljati izjema glede odgovornosti iz 

člena 14 Direktive 2000/31/ES. 

Opredelitev ponudnikov storitev skupne 

rabe spletnih vsebin na podlagi te 

direktive ne zajema mikro- in majhnih 

podjetij v smislu Naslova 1 Priloge k 

priporočilu Komisije št. 2003/361/ES niti 

ponudnikov storitev, ki delujejo v 

nekomercialne namene, kot so spletne 

enciklopedije, niti ponudnikov spletnih 

storitev, kjer se vsebina naloži z 
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dovoljenjem vseh zadevnih imetnikov 

pravic, kot so znanstveni ali izobraževalni 

repozitoriji. Ponudniki storitev v oblaku 

za individualno uporabo, ki ne 

zagotavljajo neposrednega dostopa 

javnosti, platforme za razvoj odprtokodne 

programske opreme in spletne tržnice, 

katerih glavna dejavnost je maloprodaja 

fizičnega blaga, ne bi smeli veljati za 

ponudnike storitev skupne rabe spletnih 

vsebin v smislu te direktive. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/144 

Predlog spremembe  144 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

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 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če izvajalci storitev informacijske družbe 

hranijo avtorsko zaščitena dela ali druge 

predmete urejanja, ki so jih naložili 

njihovi uporabniki, ali javnosti omogočajo 

dostop do njih, s tem pa njihova dejavnost 

presega zgolj zagotavljanje fizičnih 

zmogljivosti in gre pri njej za priobčitev 

javnosti, so dolžni skleniti licenčne 

sporazume z imetniki pravic, če niso 

upravičeni do izjeme glede odgovornosti iz 

člena 14 Direktive 2000/31/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta34. 

Ponudniki storitev skupne rabe spletnih 

vsebin opravljajo priobčitev javnosti, 

zaradi česar so odgovorni za svoje 

vsebine, zato bi morali skleniti pravične in 

ustrezne licenčne sporazume z imetniki 

pravic. Če se tak sporazum sklene, bi 

moral v enaki meri in obsegu zajemati 

tudi odgovornost uporabnikov, ki delujejo 

v nekomercialne namene. V skladu s 

členom 11(2a) odgovornost ponudnikov 

storitev skupne rabe spletnih vsebin iz 

člena 13 ne zajema vstavljanja 

hiperpovezav v zvezi z medijskimi 

publikacijami. V digitalnem svetu je 

dialog deležnikov nujen. Opredeliti bi 

morali najboljšo prakso za zagotovitev 

delovanja licenčnih sporazumov in 

sodelovanja med ponudniki storitev 

skupne rabe spletnih vsebin in imetniki 

pravic. Navedena najboljša praksa bi 

morala upoštevati obseg vsebin, ki kršijo 

avtorske pravice, v storitvi. 

_________________  

34 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/145 

Predlog spremembe  145 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

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 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Glede na člen 14 je treba preveriti, ali ima 

ponudnik storitev dejavno vlogo, tudi z 

optimizacijo predstavitve naloženih del ali 

predmetov urejanja ali njihove promocije, 

ne glede na naravo sredstev, ki jih v ta 

namen uporablja. 

črtano 

Or. en 

 


