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6.9.2018 A8-0245/179 

Predlog spremembe  179 

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 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. 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Predlog spremembe  180 

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 36 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Založniki, tudi založniki medijskih 

publikacij, knjig ali znanstvenih 

publikacij, pogosto delujejo na podlagi 

prenosa avtorjevih pravic s pogodbenimi 

dogovori ali zakonskimi določbami. V tej 

zvezi založniki vlagajo z namenom 

izkoriščanja del, ki jih vsebujejo njihove 

publikacije, in lahko v nekaterih primerih 

izgubijo prihodke, če se taka dela 

uporabljajo v okviru izjem ali omejitev, 

kot so izjeme ali omejitve za zasebno 

kopiranje in reprografijo. V več državah 

članicah si nadomestilo za uporabo v 

okviru teh izjem delijo avtorji in založniki. 

Da bi lahko države članice upoštevale ta 

položaj in izboljšale pravno varnost za vse 

udeležene strani, bi jim moralo biti 

dovoljeno določiti, da imajo založniki 

takrat, kadar je avtor prenesel svoje 

pravice založniku ali mu zanje podelil 

licenco oziroma s svojimi deli kako 

drugače prispeva k publikaciji in so 

vzpostavljeni sistemi za zagotavljanje 

nadomestila za škodo, ki jo je utrpel 

zaradi izjeme ali omejitve, pravico 

zahtevati del takega nadomestila, pri 

čemer breme za založnika, da utemelji 

svoj zahtevek, ne sme presegati bremena, 

ki je določeno v veljavnem sistemu. 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Predlog spremembe  181 

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 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. 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Predlog spremembe  182 

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 

Člen 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 . 

črtano 

_________________  

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 A8-0245/183 

Predlog spremembe  183 

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 

Člen 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 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Predlog spremembe  184 

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 

Člen 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 A8-0245/185 

Predlog spremembe  185 

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 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. 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Predlog spremembe  186 

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 

Člen 2 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) „javna domena“ pomeni, da so 

avtorske in s tem povezane pravice za 

posamezno delo ali drugi predmet 

urejanja: 

 (a) potekle, 

 (b) nikoli niso obstajale ali 

 (c) so jih imetniki pravic prostovoljno 

ukinili. 

Or. en 

 


