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6.9.2018 A8-0245/187 

Predlog spremembe  187 

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 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) „medijska publikacija“ pomeni 

postavitev zbirke književnih del 

novinarske narave, ki lahko zajema tudi 

druga dela ali predmete urejanja ter 

predstavlja posamezni del v periodični ali 

redno posodabljani publikaciji pod istim 

naslovom, kot je časopis ali revija 

splošnega ali posebnega interesa, ki ima 

namen obveščanja o novicah ali drugih 

temah ter je objavljena v katerem koli 

mediju na pobudo ponudnika storitev, za 

katero je uredniško odgovoren in jo 

nadzira. 

črtano 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Predlog spremembe  188 

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 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5a 

 Javno posojanje književnih del 

 1. Države članice določijo izjemo v zvezi s 

pravicami iz člena 1 

Direktive 2006/115/ES, s katero javnim 

knjižnicam dovolijo posojanje književnih 

del javnosti, in sicer v vseh formatih, tudi 

na daljavo, če so bila ta dela vključena v 

njihove zbirke ali imajo do njih odobren 

dostop. To ne posega v določbe člena 6 

Direktive 2006/115/ES. 

 2. Vsako pogodbeno določilo, ki 

nasprotuje izjemi iz odstavka 1, je nično 

in neveljavno. 

 3. Države članice v posvetovanju z avtorji, 

založniki in javnimi knjižnicami 

zagotovijo, da lahko javne knjižnice pod 

razumnimi pogoji, v vseh formatih in tudi 

na daljavo, pridobijo in posojajo vsa 

književna dela, ki so že bila zakonito dana 

na voljo javnosti in so jih vključile v svoje 

zbirke ali imajo do njih odobren dostop. 

 4. Države članice Komisiji poročajo o 

ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 3. 

Komisija spodbuja izmenjavo najboljše 

prakse med državami članicami ter 

zagotovi, da ima javnost enostaven in 

učinkovit dostop do najboljše prakse. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Predlog spremembe  189 

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 5 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5b 

 Uporaba izvlečkov iz že obstoječih del in 

drugih predmetov urejanja v vsebinah, ki 

jih uporabniki naložijo ali dajo na voljo 

 (1) Države članice uredijo izjemo 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, da se 

dovoli uporaba izvlečkov iz že obstoječih 

del in drugih predmetov urejanja v 

vsebinah, ki jih naložijo in dajo na voljo 

uporabniki zunaj svoje poklicne 

dejavnosti za namene kritike, ocene, 

zabave, ilustracije, karikature, parodije ali 

pastiša, 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) se uporabijo v skladu s pošteno prakso 

in na način, ki ne presega posebnega 

namena njihove uporabe.  

 (2) Vsaka pogodbena določba, ki 

nasprotuje izjemi iz tega člena, je 

neizvršljiva. 

 (3) Ponudniki storitev skupne uporabe 
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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 pri uporabi člena 13 te direktive  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/190 

Predlog spremembe  190 

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 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 9a 

 Javna domena 

 1. Države članice zagotovijo, da v 

primeru, ko je enkrat delo ali drugi 

predmet urejanja v javni domeni, za 

natančno reprodukcijo celotnega dela ali 

predmeta urejanja ali njegovega dela v 

katerem koli formatu ali mediju, ki ne 

pomeni novega dela ali predmeta 

urejanja, prav tako ne veljajo avtorske 

pravice ali z njimi povezane pravice. 

 2. Države članice spodbujajo 

razpoložljivost ustreznih licenc, ki so 

enakovredne javni domeni, da se 

avtorjem, izvajalcem in producentom 

omogoči, da svoja dela v celoti ali del njih 

dodelijo v javno domeno. 

 3. Države članice vodijo podatkovno 

zbirko s seznamom del ali drugih 

predmetov urejanja, ki so v javni domeni. 

Podatkovna zbirka se redno posodablja ter 

je enostavno in učinkovito dostopna 

javnosti. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Predlog spremembe  191 

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 11 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 11 črtano 

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. 

 

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 

izkoriščanja njihovih del in drugih 

predmetov urejanja, neodvisno od 

medijske publikacije, v katero so 

vključeni. 

 

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. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Predlog spremembe  192 

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 12 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 12 črtano 

Zahtevki za pravično nadomestilo  

Kadar je avtor prenesel na založnika ali jo 

pri njem licenciral, lahko države članice 

določijo, da tak prenos ali licenca pomeni 

zadostno pravno podlago za založnika, da 

zahteva delež nadomestila za uporabe dela 

na podlagi izjeme ali omejitve prenesene 

ali licencirane pravice. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Predlog spremembe  193 

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 13 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 13 črtano 

Uporaba zaščitene vsebine s strani 

ponudnikov storitev informacijske družbe, 

ki shranjujejo in dajejo dostop do 

obsežnih količin del in drugih predmetov 

urejanja, ki jih naložijo njihovi 

uporabniki 

 

1. Ponudniki storitev informacijske 

družbe, ki shranjujejo in javnosti 

zagotavljajo dostop do obsežnih količin 

del ali drugih predmetov urejanja, ki jih 

naložijo njihovi uporabniki, v sodelovanju 

z imetniki pravic sprejmejo ukrepe za 

zagotovitev izvajanja sporazumov za 

uporabo njihovih del ali predmetov 

urejanja, sklenjenih z imetniki pravic, ali 

za preprečitev razpoložljivosti del ali 

drugih predmetov urejanja v okviru 

njihovih storitev, ki so bili ugotovljeni v 

sodelovanju s ponudniki storitev. 

Navedeni ukrepi, kot je na primer 

uporaba učinkovitih tehnologij za 

prepoznavanje vsebine, so ustrezni in 

sorazmerni. Ponudniki storitev imetnikom 

pravic zagotavljajo ustrezne informacije o 

delovanju in izvajanju ukrepov ter, kadar 

je to ustrezno, ustrezno poročajo o 

prepoznavanju in uporabi del in drugih 

predmetov urejanja. 

 

2. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

storitev iz odstavka 1 vzpostavijo 
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mehanizme za pritožbe in odškodnine, ki 

so na voljo uporabnikom v primeru 

sporov glede uporabe ukrepov iz odstavka 

1. 

3. Države članice po potrebi olajšajo 

sodelovanje med ponudniki storitev 

informacijske družbe in imetniki pravic v 

okviru dialoga zainteresiranih strani, da 

bi se s tem določile najboljše prakse, kot 

so na primer ustrezne in sorazmerne 

tehnologije prepoznavanja vsebin, pri 

čemer se med drugim upošteva narava 

storitev, razpoložljivost tehnologij in 

njihova učinkovitost glede na tehnološki 

razvoj. 

 

Or. en 

 


