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6.9.2018 A8-0245/194 

Predlog spremembe  194 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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) Priznati je treba zanimanje 

javnosti za sodelovanje v javni sferi brez 

neprimernih omejitev, ki izhajajo iz 

izključnih pravic, in sicer z izjemo glede 

uporabe upodobitev stavb in stalnih 

postavitev. Poklicni fotografi, avtorji in 

drugi imetniki pravic, potrošniki, 

institucionalni uporabniki in ponudniki 

storitev uporabljajo upodobitve del 

predvsem na podlagi nacionalnih izjem 

glede „svobode panorame“ in bi morali 

uživati pravno varnost pri čezmejni 

uporabi. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/195 

Predlog spremembe  195 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. 

(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. Zato bi 

bilo treba zagotoviti trajnost založniške 

panoge. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/196 

Predlog spremembe  196 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (31a) Pri prehodu iz tiskanih v digitalne 

medije se založniki medijskih publikacij 

vedno pogosteje soočajo s težavami pri 

izdajanju licenc za spletno uporabo svojih 

publikacij in povrnitvi naložb. Medijske 

publikacije vsebujejo predvsem literarna 

dela, vendar vse pogosteje vključujejo 

druge vrste del in predmete urejanja, 

zlasti fotografije in videoposnetke. Zaradi 

velikega števila avtorjev in drugih 

imetnikov pravic, ki so vključeni v 

oblikovanje medijske publikacije, sta 

licenciranje in uveljavljanje pravic v 

medijskih publikacijah pogosto zapletena 

in neučinkovita v digitalnem okolju. 

Založniki se lahko zlasti soočijo s 

težavami, kadar skušajo dokazati, da so 

jim bile pravice v takšnih delih in drugih 

predmetih urejanja prenesene ali 

licencirane za namene sklepanja licenc ali 

uveljavljanja pravic v zvezi z njihovimi 

medijskimi publikacijami. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/197 

Predlog spremembe  197 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (31b) Založniki medijskih publikacij 

morajo pridobiti vse zadevne ekonomske 

pravice avtorjev in drugih imetnikov 

pravic, da bi lahko njihova dela ali druge 

predmete urejanja vključili v medijsko 

publikacijo. To načelo bi moralo veljati še 

naprej. Vendar bi bilo treba olajšati 

licenciranje in uveljavljanje pravic, 

pridobljenih od tretjih strani, kar pa ne bi 

smelo vplivati na pogodbene ureditve, 

sklenjene med založniki medijskih 

publikacij na eni ter avtorji in drugimi 

imetniki pravic na drugi strani. Zato je na 

ravni Unije nujno predvideti ovrgljivo 

domnevo, da bi omogočili, da se lahko 

založnik šteje za osebo, ki ima pravico 

sklepati licenčne sporazume in uveljavljati 

pravice do reprodukcije in dajanja na 

voljo javnosti v zvezi z digitalno rabo del 

in drugih predmetov urejanja iz medijske 

publikacije, v kolikor je na publikaciji 

navedeno ime založnika. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/198 

Predlog spremembe  198 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 A8-0245/199 

Predlog spremembe  199 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. 

(33) Za namene te direktive je treba 

opredeliti pojem medijske publikacije tako, 

da zajema le novinarske publikacije, ki se 

objavijo v katerem koli mediju, tudi na 

papirju, in tako, da se bo razumela kot 

ekonomska dejavnost, ki v okviru prava 

Unije pomeni zagotavljanje storitev. 

Medijske publikacije, za katere naj bi 

opredelitev veljala, so tiste, katerih namen 

je obveščati splošno javnost in ki se 

občasno ali redno posodabljajo. Take 

publikacije bi na primer vključevale 

dnevne časopise, tedenske ali mesečne 

revije splošnega ali posebnega interesa in 

spletne strani z aktualno-informativnimi 

vsebinami. Periodične publikacije, ki se 

objavijo v znanstvene ali akademske 

namene, na primer znanstvene revije, ne bi 

smela zajemati domneva pravic, ki se 

prizna založnikom medijskih publikacij, 

opredeljenih v tej direktivi. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/200 

Predlog spremembe  200 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 
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6.9.2018 A8-0245/201 

Predlog spremembe  201 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. 

(35) Domneva za založnike medijskih 

publikacij, opredeljena v tej direktivi, 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 

se sklicujejo na domnevo, opredeljeno v 

tej direktivi, v odnosu do avtorjev in 

drugih imetnikov pravic ali v odnosu do 

drugih pooblaščenih uporabnikov istega 

dela ali drugih predmetov urejanja. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/202 

Predlog spremembe  202 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. 

(37) Z razvojem digitalnih tehnologij so 

se pojavili novi poslovni modeli in se je 

okrepila vloga interneta kot glavnega trga 

za distribucijo avtorsko zaščitenih vsebin. 

Sčasoma so se spletne storitve, ki 

uporabnikom omogočajo, da naložijo dela 

in jih dajo na voljo javnosti, razširile in 

postale pomemben vir spletnega dostopa 

do vsebin, kar omogoča raznolikost in 

preprost dostop do vsebin, vendar ustvarja 

tudi izzive, če je avtorsko zaščitena 

vsebina naložena brez predhodnega 

dovoljenja imetnikov pravic. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/203 

Predlog spremembe  203 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (37a) Danes je potrošnja ustvarjalne 

vsebine večja kot kdaj koli prej. Olajšujejo 

jo spletne platforme in storitve zbiranja 

vsebine, ki so sredstvo za zagotavljanje 

širšega dostopa do kulturnih in 

ustvarjalnih del, kulturni in ustvarjalni 

industriji pa ponujajo odlične priložnosti 

za razvoj novih poslovnih modelov. 

Obenem avtorji in izvajalci zaradi tega 

povečanja potrošnje niso bili deležni 

primerljivega povečanja prihodka. Eden 

od razlogov za to bi lahko bila nejasnost v 

zvezi s statusom teh spletnih storitev v 

okviru zakonodaje o elektronskem 

poslovanju. Preučiti je treba, kako bi 

lahko ta proces deloval z več pravne 

jasnosti in ob upoštevanju vseh prizadetih 

strani, tudi izvajalcev in uporabnikov, 

obenem pa je pomembno zagotoviti 

preglednost ter poštene in enake 

konkurenčne pogoje. Komisija bi morala 

pripraviti smernice za izvajanje okvira 

odgovornosti posrednikov, da bodo lahko 

spletne platforme izpolnjevale svoje 

obveznosti in spoštovale pravila o 

odgovornosti ter da se povečata pravna 

varnost in zaupanje uporabnikov. 

Or. en 


