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5.9.2018 A8-0245/162 

Predlog spremembe  162 

Jean-Marie Cavada 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

Predlog direktive 

Člen 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 5a 

 Uporaba izvlečkov iz že obstoječih del in 

drugih predmetov urejanja v vsebinah, ki 

jih uporabniki naložijo ali dajo na voljo 

 (1)  Države članice zagotovijo, da se v 

zvezi s pravicami iz členov 2 in 3 

Direktive 2001/29/ES, členov 5(a) in 7(1) 

Direktive 96/9/ES, člena 4(1)(a) Direktive 

2009/24/ES in člena 11 te direktive 

izjemoma dovoli uporaba izvlečkov iz že 

obstoječih del in drugega gradiva iz 

vsebin, ki jih naložijo in dajo na voljo 

uporabniki zunaj svoje poklicne 

dejavnosti, in sicer za kritiko, oceno, 

ilustracijo, karikaturo, parodijo ali 

posnemanje, pod pogojem, da: 

 (a)  se nanašajo na dela ali predmete 

urejanja, ki so že bili zakonito dani na 

voljo javnosti; 

 (b)  je naveden tudi vir, vključno z 

imenom avtorja, razen če se izkaže, da to 

ni mogoče; in 

 (c)  so navedki ali izvlečki uporabljeni 

v skladu s pošteno prakso in na način, ki 

ne presega posebnega namena njihove 

uporabe. 

 (2)  Vsaka pogodbena določba, ki je v 

nasprotju z izjemo iz tega člena, je 

neizvršljiva. 
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 (3)  Ponudniki storitev skupne uporabe 

spletnih vsebin se ne morejo v svojo korist 

sklicevati na izjemo iz odstavka 1 tega 

člena, da bi omejili svojo odgovornost ali 

obseg svojih dolžnosti na podlagi 

sporazumov, ki so jih sklenili z imetniki 

pravic v skladu s členom 13 te direktive. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Predlog spremembe  163 

Jean-Marie Cavada 

v imenu skupine ALDE 

 

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 Člen 11 

Zaščita medijskih publikacij v zvezi z 

digitalnimi uporabami 

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. 

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. 

 Te pravice se ne uporabljajo za uporabe 

nebistvenih delov medijske publikacije, 

vključno s posameznimi besedami ali zelo 

kratkimi odlomki. 

 Zaščita prav tako ne zajema dejanskih 

informacij. 

 1a.  Pravice iz odstavka 1 posameznim 

uporabnikom ne preprečujejo zakonite 

uporabe medijskih publikacij v zasebne in 

nekomercialne namene.  

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 

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 
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izkoriščanja njihovih del in drugih 

predmetov urejanja, neodvisno od medijske 

publikacije, v katero so vključeni. 

izkoriščanja njihovih del in drugih 

predmetov urejanja, neodvisno od medijske 

publikacije, v katero so vključeni.  

 2a.  Pravice iz odstavka 1 ne zajemajo 

preprostih hiperpovezav, ki jih spremljajo 

posamezne besede ali zelo kratki odlomki 

besedil. 

3. Členi 5 do 8 Direktive 2001/29/ES 

in Direktive 2012/28/EU se smiselno 

uporabljajo za pravice iz odstavka 1. 

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. 

4.  Pravice iz odstavka 1 prenehajo 

veljati 5 let po objavi medijske publikacije. 

Ta rok začne teči prvega januarja tistega 

leta, ki sledi datumu objave. 

 Pravice iz odstavka 1 se ne uporabljajo z 

retroaktivnim učinkom.  

 4a.  Države članice zagotovijo, da 

avtorji prejmejo ustrezen del dodatnih 

prihodkov, ki jih medijske hiše prejmejo 

od ponudnikov storitev informacijske 

družbe za uporabo medijske publikacije.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/164 

Predlog spremembe  164 

Jean-Marie Cavada 

v imenu skupine ALDE 

 

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 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (5a) V nekaterih državah članicah je za 

reprodukcije in uporabe arhitekturnih ali 

kiparskih del, ki so trajno umeščena na 

splošno dostopnih krajih, potrebno 

predhodno dovoljenje avtorjev, imetnikov 

pravic ali kolektivnih organizacij. V 

drugih državah članicah je bila dovoljena 

izjema od pravic iz členov 2 in 3 Direktive 

2001/29/ES za reprodukcije ali druge 

uporabe takih del za komercialne ali 

nekomercialne namene. Glede na 

razdrobljen pravni položaj v Uniji, kar 

zadeva t.i. „svobodo panorame“, bi bila 

nadaljnja uskladitev koristna, da bi se 

spodbudile inovacije in skupna uporaba 

kulturnih dobrin po vsej Evropi.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Predlog spremembe  165 

Jean-Marie Cavada 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0245/2018 

Axel Voss 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

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

Predlog direktive 

Člen 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 5b 

 1.  Države članice določijo izjemo ali 

omejitev pravic iz členov 2 in 3 Direktive 

2001/29/ES ter člena 5(a) in člena 7(1) 

Direktive 96/9/ES, ki dovoljuje 

reprodukcijo in uporabo del, kot so 

arhitekturna ali kiparska dela, ki so trajno 

umeščena na splošno dostopnih krajih, 

razen za uporabo v zvezi s komercialnim 

namenom. 

 2.  Vsaka pogodbena določba, ki je v 

nasprotju z izjemo iz tega člena, je 

neizvršljiva. 

Or. en 

 

 


