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6.9.2018 A8-0245/146 

Predlog spremembe  146 

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 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. 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/147 

Predlog spremembe  147 

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 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. 

(39) Države članice bi morale določiti, 

da v primeru, če imetniki pravic ne želijo 

sklepati licenčnih sporazumov, bi morali 

ponudniki ponudnikov storitev skupne 

rabe spletnih vsebin in imetniki pravic v 

dobri veri sodelovati, da bi zagotovili, da 

na njihovih storitvah ne bodo na voljo 

nedovoljena zaščitena dela ali drugi 

predmeti urejanja. Sodelovanje med 

ponudniki storitev spletnih vsebin in 

imetniki pravic ne bi smelo povzročiti 

nedostopnosti del, s katerimi pravice niso 

kršene, ali drugih zaščitenih vsebin, 

vključno s tistimi, za katere velja izjema 

ali omejitev avtorskih pravic. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Predlog spremembe  148 

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 39 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (39a) Države članice zagotovijo, da 

ponudniki storitev spletnih vsebin iz 

odstavka 1 vzpostavijo učinkovite in hitre 

mehanizme za pritožbe in odškodnine, ki 

so na voljo uporabnikom v primeru 

sodelovanja iz odstavka 2a, ki povzroči, da 

je njihova vsebina neupravičeno 

odstranjena. Vsaka pritožba, vložena v 

okviru takih mehanizmov, naj bo 

obravnava brez nepotrebnega odlašanja. 

Imetniki pravic naj razumno utemeljijo 

svoje odločitve, da ne bi bile pritožbe 

samovoljno zavrnjene. Poleg tega v skladu 

z Direktivo 95/46/ES, Direktivo 200/58/ES 

in splošno uredbo o varstvu podatkov 

sodelovanje ne bi smelo povzročiti 

identifikacije posameznih uporabnikov ali 

obdelave njihovih osebnih podatkov. 

Države članice naj tudi zagotovijo, da 

bodo imeli uporabniki dostop do 

neodvisnega organa za reševanje sporov 

in sodišča ali drugega pristojnega 

pravosodnega organa za uveljavljanje 

izjeme ali omejitve avtorske pravice. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Predlog spremembe  149 

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 39 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (39b) Komisija in države članice bi 

morale čim prej po začetku veljavnosti te 

direktive organizirati dialog med 

deležniki, da bi uskladili in opredelili 

dobre prakse. Izdati bi morale smernice, s 

katerimi bi zagotovili delovanje licenčnih 

sporazumov in sodelovanje med 

ponudniki storitev skupne rabe spletnih 

vsebin in imetniki pravic za uporabo 

njihovih del ali drugih predmetov 

urejanja v smislu te direktive. Pri 

opredelitvi dobrih praks bi bilo treba 

posebej upoštevati temeljne pravice, 

uporabo izjem in omejitev. Posebno 

pozornost je treba nameniti tudi 

zagotavljanju, da ostane breme za MSP 

ustrezno in se prepreči samodejno 

onemogočanje vsebin. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Predlog spremembe  150 

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 

Člen 2 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) „ponudnik storitve skupne rabe 

spletnih vsebin“ pomeni ponudnika 

storitve informacijske družbe, katerega 

glavni namen je shranjevanje in 

ponujanje javnosti dostop do znatne 

količine avtorsko zaščitenih del ali 

drugega zaščitenega predmeta urejanja, ki 

jih naložijo uporabniki, storitev pa 

optimizira in spodbuja za namene 

ustvarjanja dobička. Mikro- in majhna 

podjetja v smislu naslova 1 priloge k 

priporočilu Komisije št. 2003/361/ES ter 

storitve, ki delujejo v nekomercialne 

namene, kot so spletna enciklopedija, in 

ponudniki spletnih storitev, pri katerih je 

vsebina naložena z dovoljenjem vseh 

zadevnih imetnikov pravic, kot so 

izobraževalni ali znanstveni arhivi, ne 

smejo veljati za ponudnike storitev skupne 

rabe spletnih vsebin v smislu te direktive. 

Ponudniki storitev v oblaku za 

individualno uporabo, ki javnosti ne 

zagotavljajo neposrednega dostopa, 

platforme za razvoj odprtokodne 

programske opreme in spletne tržnice, 

katerih glavna dejavnost je trgovina na 

drobno s fizičnim blagom, ne bi smeli 

veljati za ponudnike storitev skupne rabe 

spletnih storitev v smislu te direktive; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Predlog spremembe  151 

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 

Člen 11 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

1. Države članice založnikom 

medijskih publikacij zagotovijo pravice iz 

člena 2 in člena 3(2) Direktive 2001/29/ES, 

da bi ti lahko pridobili pravično in 

sorazmerno nadomestilo za digitalno 

uporabo njihovih medijskih publikacij od 

ponudnikov storitev informacijske družbe. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Predlog spremembe  152 

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 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Pravice iz odstavka 1 posameznim 

uporabnikom ne preprečujejo zakonite 

uporabe medijskih publikacij v zasebne in 

nekomercialne namene. 

Or. en 

 


