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6.9.2018 A8-0245/209 

Predlog spremembe  209 

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 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. V primerih, ki niso navedeni v 

odstavku 1, se šteje, da licenca, v skladu s 

katero lahko pridobitelj licence pridobiva 

izvlečke iz dela ali drugih zaščitenih 

predmetov urejanja in jih reproducira, 

dovoljuje besedilno in podatkovno 

rudarjenje, ki ga lahko po potrebi 

opravljajo tudi njegovi podizvajalci, ne da 

bi bilo potrebno posebno dovoljenje 

imetnikov pravic, razen če se strani 

dogovorita drugače in imetnik pravic 

pridrži tako uporabo v strojno berljivi 

obliki. 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. Vse reprodukcije 

del ali drugih predmetov urejanja, ki se 

hranijo dlje, kot je potrebno, so izključene 

iz področja uporabe tega odstavka. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/210 

Predlog spremembe  210 

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 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5a 

 Uporaba izvlečkov iz že obstoječih del in 

drugih predmetov urejanja v vsebinah, ki 

jih uporabniki naložijo ali dajo na voljo 

 (1) Države članice določijo 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 druge 

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  

  se uporabijo v skladu s pošteno prakso in 

na način, ki ne presega posebnega 

namena njihove uporabe. 

 (2) Vsaka pogodbena določba, ki je v 

nasprotju z izjemo 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 v skladu s členom 13 te direktive. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/211 

Predlog spremembe  211 

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 5 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 5b 

 Svoboda panorame 

 1. Države članice določijo izjemo ali 

omejitev pravic iz členov 2 in 3 Direktive 

2001/29/ES ter člena 5(a) in člena 7(1) 

Direktive 96/9/ES, ki dovoljuje 

reprodukcijo in uporabo del, kot so 

arhitekturna ali kiparska dela, namenjena 

trajni namestitvi na splošno dostopnih 

krajih. 

 2. Vsaka pogodbena določba, ki je v 

nasprotju z izjemo iz tega člena, je 

neizvršljiva. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/212 

Predlog spremembe  212 

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 11 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zaščita medijskih publikacij v zvezi z 

digitalnimi uporabami 

Licenciranje medijskih publikacij v zvezi z 

digitalnimi uporabami in uveljavljanje 

pravic 

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. 

1. Države članice zagotovijo, da se v 

primerih, ko ni dokazov o nasprotnem, 

založnik medijske publikacije šteje za 

osebo, ki ima pravico sklepati licenčne 

sporazume in ki lahko zahteva uporabo 

ukrepov, postopkov in pravnih sredstev iz 

Direktive 2004/48/ES in člena 8 Direktive 

2001/29/ES, kar zadeva pravice iz člena 2 

in člena 3(2) Direktive 2001/29/ES v zvezi 

z digitalno uporabo del in drugih 

predmetov urejanja v tej medijski 

publikaciji, pod pogojem, da je ime 

založnika navedeno na publikaciji. 

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. 

2. Domneva iz odstavka 1 ne krni 

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 to domnevo 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 001/9/ES in 

Direktive 01/8/EU se smiselno uporabljajo 

za pravice iz odstavka 1. 
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4. Pravice iz odstavka 1 prenehajo 

veljati 0 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 A8-0245/213 

Predlog spremembe  213 

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 11 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 11a 

 Navedba hiperpovezav do del 

 Navedba hiperpovezav na spletnem mestu 

do del, ki so na voljo na drugem spletnem 

mestu, pri čemer take povezave vsebujejo 

samo informacije, potrebne za iskanje ali 

zahtevanje vsebine vira, ne pomeni 

priobčitve javnosti. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/214 

Predlog spremembe  214 

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 13 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 

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. 

1. Če ponudniki storitev 

informacijske družbe uporabnikom nudijo 

storitve hrambe vsebin in javnosti 

omogočajo dostop do vsebin, pri čemer 

taka dejavnost ni upravičena do izjem 

glede odgovornosti iz Direktive 

2000/31/ES, sprejmejo ustrezne in 

sorazmerne ukrepe za zagotovitev 

izvajanja licenčnih sporazumov, 

sklenjenih z imetniki pravic. Izvajanje teh 

sporazumov spoštuje temeljne pravice 

uporabnikov in ponudnikom storitev 

informacijske družbe ne nalaga splošne 

obveznosti, da spremljajo informacije, ki 

jih prenašajo ali hranijo, kot je določeno v 

členu 15 Direktive 2000/31/ES. 

 1a. Da bi se zagotovilo izvajanje 

licenčnih sporazumov, kot je navedeno v 

odstavku 1, ponudniki storitev 

informacijske družbe in imetniki pravice 
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medsebojno sodelujejo. Imetniki pravice 

ponudnikom storitev informacijske družbe 

natančno opredelijo dela ali druge 

predmete urejanja, za katere imajo 

avtorsko pravico. Ponudniki storitev 

informacijske družbe imetnike pravice 

obveščajo o izvajanih ukrepih in 

pravilnosti njihovega delovanja ter po 

potrebi redno poročajo o uporabi del in 

drugih predmetov urejanja. 

2. Države članice zagotovijo, da 

ponudniki storitev iz odstavka 1 

vzpostavijo mehanizme za pritožbe in 

odškodnine, ki so na voljo uporabnikom v 

primeru sporov glede uporabe ukrepov iz 

odstavka 1. 

2. Države članice zagotovijo, da 

ponudniki storitev iz odstavka 1 v 

sodelovanju z imetniki pravic vzpostavijo 

mehanizme za pritožbe, ki so na voljo 

uporabnikom v primeru sporov glede 

izvajanja licenčnih sporazumov iz 

odstavka 1. 

 2a. Države članice zagotovijo, da 

imajo uporabniki dostop do sodišča ali 

drugega ustreznega organa, da bi lahko 

uveljavljali svojo pravico do uporabe v 

skladu z izjemo ali omejitvami in da se 

pritožijo zaradi omejevalnih ukrepov, 

sprejetih v skladu z odstavkom 3. 

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. 

3. Države članice po potrebi olajšajo 

sodelovanje med ponudniki storitev 

informacijske družbe iz odstavka 1, 

predstavniki uporabnikov in imetniki 

pravic v okviru dialoga deležnikov, da bi se 

določili primeri najboljše prakse za 

izvajanje odstavka 1. Sprejeti ukrepi so 

ustrezni in sorazmerni in med drugim 

upoštevajo vrsto storitev, razpoložljivost 

tehnologij in njihovo učinkovitost v skladu 

s tehnološkim razvojem. 

Or. en 

 


