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6.9.2018 A8-0245/170 

Predlog spremembe  170 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) S hitrim tehnološkim razvojem se 

še naprej spreminja tudi način ustvarjanja, 

produciranja, distribucije in izkoriščanja 

del in drugih predmetov urejanja. Še naprej 

se pojavljajo novi poslovni modeli in novi 

akterji. Cilji in načela okvira Unije za 

avtorske pravice še vedno veljajo. Vendar 

tako za imetnike pravic kot za uporabnike 

ostaja prisotna pravna negotovost v zvezi z 

nekaterimi, vključno s čezmejnimi, 

uporabami del in drugih predmetov 

urejanja v digitalnem okolju. Kot je 

zapisano v sporočilu Komisije z naslovom 

„Na poti k sodobnemu, bolj evropskemu 

okviru za avtorske pravice“26, je trenutni 

okvir Unije za avtorske pravice na 

nekaterih področjih treba prilagoditi in 

dopolniti. Ta direktiva določa pravila za 

prilagoditev nekaterih izjem in omejitev 

digitalnemu in čezmejnemu okolju ter 

ukrepe za poenostavitev nekaterih 

postopkov licenciranja v zvezi z 

razširjanjem razprodanih del in spletno 

razpoložljivostjo avdiovizualnih del na 

platformah videa na zahtevo, s čimer bi se 

zagotovil širši dostop do vsebin. Za 

oblikovanje dobro delujočega trga za 

avtorske pravice bi morala biti določena 

tudi pravila glede pravic v publikacijah, 

glede uporabe del in drugih predmetov 

urejanja s strani ponudnikov spletnih 

storitev, ki shranjujejo in zagotavljajo 

3. S hitrim tehnološkim razvojem se 

še naprej spreminja tudi način ustvarjanja, 

produciranja, distribucije in izkoriščanja 

del in drugih predmetov urejanja. Še naprej 

se pojavljajo novi poslovni modeli in novi 

akterji. Cilji in načela okvira Unije za 

avtorske pravice še vedno veljajo. Vendar 

tako za imetnike pravic kot za uporabnike 

ostaja prisotna pravna negotovost v zvezi z 

nekaterimi, vključno s čezmejnimi, 

uporabami del in drugih predmetov 

urejanja v digitalnem okolju. Kot je 

zapisano v sporočilu Komisije z naslovom 

„Na poti k sodobnemu, bolj evropskemu 

okviru za avtorske pravice“26, je trenutni 

okvir Unije za avtorske pravice na 

nekaterih področjih treba prilagoditi in 

dopolniti. Ta direktiva določa pravila za 

prilagoditev nekaterih izjem in omejitev 

digitalnemu in čezmejnemu okolju ter 

ukrepe za poenostavitev nekaterih 

postopkov licenciranja v zvezi z 

razširjanjem razprodanih del in spletno 

razpoložljivostjo avdiovizualnih del na 

platformah videa na zahtevo, s čimer bi se 

zagotovil širši dostop do vsebin. Za 

oblikovanje dobro delujočega trga za 

avtorske pravice bi morala biti določena 

tudi pravila glede preglednosti pogodb z 

avtorji in izvajalci. 
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dostop do vsebin, ki jih naložijo 

uporabniki teh storitev, ter glede 

preglednosti pogodb z avtorji in izvajalci. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015)626. 26 COM(2015)626. 

Or. en 
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Predlog spremembe  171 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 21 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Da bi se državljanom in 

potrošnikom omogočilo, da v celoti 

izkoristijo možnosti, ki jih nudijo nove 

tehnologije, bi bilo treba na notranjem 

trgu dovoliti javno posojanje literarnih 

del, vključno z elektronskim posojanjem. 

Pojem posojanja v smislu člena 1(1), 

člena 2(1)(b) in člena 6(1) Direktive 

2006/115/ES poleg posojanja knjig v 

papirni obliki zajema tudi posojanje 

digitalnih izvodov. Ko bodo države članice 

uporabile odstopanje iz člena 6 

Direktive 2006/115/ES, bodo lahko 

knjižnice na trgu kupile katero koli knjigo 

v papirni obliki. Po nakupu jo lahko 

posojajo brez omejitev, povezanih s 

pogodbenimi pogoji ali drugimi zaščitnimi 

ukrepi, ki preprečujejo izvrševanje izjem 

od avtorske pravice in njeno omejitev. 

Navedene določbe bi se morale 

uporabljati tudi za elektronske knjige. Za 

vzpostavitev pravne varnosti in 

usklajenosti na notranjem trgu bi morale 

države članice zagotoviti, da je izjema od 

izključne pravice do javnega posojanja iz 

člena 6 Direktive 2006/115/ES obvezna. 

Or. en 
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Predlog spremembe  172 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 28 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28a) Da bi uresničili splošni javni cilj, 

ki je povečati dostop do ustvarjalne 

vsebine, informacij in znanja ter 

spodbujati njihovo razširjanje, ter 

zagotovili pravno varnost na notranjem 

trgu, bi bilo treba uvesti opredelitev javne 

domene.  Poudariti je treba tudi, da je 

končni cilj večine avtorjev, izvajalcev in 

ustvarjalcev v prvi vrsti človeški in 

družbeni razvoj in blaginja, ne pa 

morebitni ekonomski dobiček. 

Or. en 
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Predlog spremembe  173 

Isabella Adinolfi 

 v imenu skupine EFDD 

 

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 28 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28b) Izjemno pomembno je razjasniti, 

da za primer, ko je delo ali drugi predmet 

urejanja enkrat v javni domeni, velja, da v 

javni domeni ostane tudi natančna 

reprodukcija, bodisi analogna ali 

digitalna, tega dela ali predmeta urejanja, 

ki ne pomeni novega dela ali predmeta 

urejanja.  Javna domena bi morala 

zajemati dela ali druge predmete urejanja, 

za katere so avtorske pravice potekle, niso 

nikoli veljale ali pa so jih imetniki pravic 

prostovoljno ukinili. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Predlog spremembe  174 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

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 28 c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28c) Ko za delo ali drugi predmet 

urejanja potečejo avtorske pravice, utegne 

biti zelo težko ugotoviti, ali je to delo 

oziroma drugi predmet urejanja prešlo v 

javno domeno. Dela ali drugi predmeti 

urejanja, ki so v javni domeni, se morda 

nikdar ne opredelijo kot takšna, to pa 

ovira dostop do vsebine, informacij in 

znanja.  Države članice bi morale 

avtorjem, izvajalcem in proizvajalcem, ki 

svojega dela ali drugega predmeta 

urejanja ne nameravajo zaščititi z 

avtorskimi pravicami, omogočiti, da ga v 

celoti ali delno predajo v javno domeno. 

Seveda je treba priznati tudi, da je končni 

cilj večine avtorjev, izvajalcev in 

ustvarjalcev v prvi vrsti človeški in 

družbeni razvoj in blaginja, ne pa 

morebitni ekonomski dobiček. Glede na to 

bi morale države članice spodbujati 

uporabo ustreznih licenc, ki so 

enakovredne javni domeni (npr. Creative 

Commons). Tako bi lahko avtorji, 

izvajalci in proizvajalci morebitnim 

ponovnim uporabnikom pojasnili, da je 

delo v javni domeni, s tem pa olajšali 

širjenje vsebine, informacij in znanja. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Predlog spremembe  175 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

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. 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Predlog spremembe  176 

Isabella Adinolfi 

 v imenu skupine EFDD 

 

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. 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Predlog spremembe  177 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

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. 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Predlog spremembe  178 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

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. 

črtano 

Or. en 

 

 


