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6.9.2018 A8-0245/204 

Predlog spremembe  204 

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 38 

 

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. 

Če izvajalci storitev informacijske družbe 

uporabnikom nudijo storitve hrambe 

vsebin ali javnosti omogočajo dostop do 

vsebin, pri čemer gre pri takšni dejavnosti 

za priobčitev javnosti, ki ni zgolj tehnične, 

samodejne in pasivne narave, bi morali 

biti dolžni skleniti licenčne sporazume z 

imetniki pravic za avtorsko zaščitena dela 

ali druge predmete urejanja, če niso 

upravičeni do izjem glede odgovornosti iz 

člena 14 Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta34. 

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. 

 

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 

Da bi kakršen koli licenčni dogovor lahko 

deloval, bi morali ponudniki storitev 

informacijske družbe, ki uporabnikom 

dejavno in neposredno omogočajo, da 

nalagajo dela, imajo dostop do njih in jih 

promovirajo v javnosti, sprejeti primerne 

in sorazmerne ukrepe za zagotovitev 

zaščite del ali drugih predmetov urejanja. 

Ti ukrepi bi morali spoštovati Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah in 

ponudnikom storitev informacijske družbe 

ne bi smeli nalagati splošne obveznosti, da 

spremljajo informacije, ki jih prenašajo 
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člena 14 Direktive 2000/31/ES. ali hranijo, kot je določeno v členu 15 
Direktive 2000/31/ES. 

_________________ _________________ 

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). 

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 A8-0245/205 

Predlog spremembe  205 

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 38 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (38b) Za izvajanje teh ukrepov je 

bistveno sodelovanje med ponudniki 

storitev informacijske družbe in imetniki 

pravice. Imetniki pravice bi morali 

ponudnikom storitev informacijske družbe 

natančno opredeliti dela ali druge 

predmete urejanja, za katere trdijo, da 

imajo avtorsko pravico. Imetniki pravice 

bi morali biti pri izvajanju katerega koli 

sporazuma, sklenjenega s ponudnikom 

storitev informacijske družbe, odgovorni 

za zahtevke tretjih strani za uporabo del, 

ki so jih identificirali za svoja. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/206 

Predlog spremembe  206 

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 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 A8-0245/207 

Predlog spremembe  207 

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 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice določijo izjemo od 

pravic iz člena 2 Direktive 2001/29/ES, 

členov 5(a) in 7(1) Direktive 96/9/ES in 

člena 11(1) te direktive za reprodukcije in 

pridobivanje izvlečkov vsebine, da bi 

izvajale besedilno in podatkovno 

rudarjenje na delih ali drugih predmetih 

urejanja, do katerih imajo zakonit dostop 

prek spleta, če imetnik pravic ni pridržal 

take uporabe v strojno berljivi obliki. 

 Ta izjema ne velja za besedilno in 

podatkovno rudarjenje medijskih 

publikacij v smislu točke 4 člena 2 te 

direktive ali za besedilno in podatkovno 

rudarjenje del in drugih vsebin, 

vključenih v medijske publikacije, pod 

pogojem, da založniki teh tiskanih 

publikacij izrazijo tak pridržek z navedbo 

svojih spletnih strani na osrednjem 

spletišču za izmenjavo informacij. 

 Reprodukcije in izvlečki, opravljeni v 

postopku besedilnega in podatkovnega 

rudarjenja teh del in drugih predmetov 

urejanja, se izbrišejo takoj, ko niso več 

potrebni za ta namen. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Predlog spremembe  208 

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 

Člen 3 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Države članice določijo izjemo od 

pravic iz člena 2 Direktive 2001/29/ES, 

členov 5(a) in 7(1) Direktive 96/9/ES in 

člena 11(1) te direktive za reprodukcije in 

pridobivanje izvlečkov vsebine del ali 

drugih predmetov urejanja, do katerih so 

pridobile zakonit dostop in ki se uporabijo 

za neprofitno tekstovno in podatkovno 

rudarjenje za namene znanstvenega 

raziskovanja opravljajo raziskovalne 

organizacije in ustanove za varstvo 

kulturne dediščine. 

 Vsaka pogodbena določba, ki nasprotuje 

izjemi iz prvega pododstavka, je 

neizvršljiva. 

 Reprodukcije in pridobivanje izvlečkov 

vsebine, ki se uporabijo za tekstovno in 

podatkovno rudarjenje, se hranijo na 

varen način. Takoj ko se raziskovalna 

dejavnost konča, se kopije izbrišejo ali, če 

se države članice odločijo za to možnost, 

jih shranijo zanesljivi organi, imenovani v 

ta namen. 

Or. en 

 

 


