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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) 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 

avtorsko zaščitenih vsebin. Spletne 

storitve so sredstvo za zagotavljanje 

širšega dostopa do kulturnih in 

ustvarjalnih del, kulturnemu in 

ustvarjalnemu sektorju pa ponujajo 

odlične priložnosti za razvoj novih 

poslovnih modelov. A čeprav omogočajo 

raznolikost in preprost dostop do vsebin, 

vseeno odpirajo tudi izzive, namreč kadar 

se avtorsko zaščitena vsebina naloži brez 

predhodnega dovoljenja imetnikov pravic. 
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, 

saj nekatere storitve za vsebino, ki jo 

naložijo uporabniki, niso vključene v 

sporazume o licenciranju, ker naj bi bile 

vključene v izjemo „varnega pristana“ iz 

Direktive 2000/31/ES. 

Or. en 
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Uvodna izjava 37 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (37a) Nekatere storitve informacijske 

družbe so že v okviru običajne uporabe 

zasnovane tako, da javnosti omogočajo 

dostop do avtorsko zaščitene vsebine ali 

drugih predmetov urejanja, ki jih naložijo 

uporabniki. Opredelitev ponudnikov 

storitev skupne rabe spletnih vsebin na 

podlagi te direktive bi morala zajemati 

ponudnike storitev informacijske družbe, 

ki se ukvarjajo predvsem s hrambo in 

zagotavljanjem dostopa javnosti ali s 

pretočnim predvajanjem avtorsko 

zaščitenih vsebin, ki so jih naložili/dali na 

voljo uporabniki, in ki vsebino poleg tega, 

da skrbijo zgolj za gostovanje, tudi 

optimizirajo in med drugim spodbujajo 

prikazovanje, označevanje, pripravljanje 

in sekvenciranje naloženih del ali drugih 

predmetov urejanja ne glede na 

uporabljena sredstva, tako da gre za 

aktivno ravnanje. Opredelitev ponudnikov 

storitev skupne rabe spletnih vsebin na 

podlagi te direktive ne zajema ponudnikov 

storitev, ki delujejo v nekomercialne 

namene, kot so spletne enciklopedije, niti 

ponudnikov spletnih storitev, kjer se 

vsebina naloži z dovoljenjem vseh 

zadevnih imetnikov pravic, kot so 

znanstveni ali izobraževalni repozitoriji. 

Ponudniki storitev v oblaku za 

individualno uporabo, ki ne zagotavljajo 
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neposrednega dostopa javnosti, platforme 

za razvoj odprtokodne programske 

opreme in spletne tržnice, katerih glavna 

dejavnost je maloprodaja fizičnega blaga, 

ne bi smeli veljati za ponudnike storitev 

skupne rabe spletnih vsebin v smislu te 

direktive. 

Or. en 
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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. 

Ponudniki storitev skupne rabe spletnih 

vsebin opravljajo komunikacijo z 

javnostjo in so zato odgovorni za vsebino. 

Zaradi svoje aktivne vloge bi morali 

sklepati poštene in ustrezne sporazume o 

licenciranju z imetniki pravic, ki to 

zahtevajo. Zanje v zvezi z akti, ki se 

nanašajo na avtorske pravice, tudi ne 

more veljati izjema glede odgovornosti iz 

člena 14 Direktive 2000/31/ES34. 

Ponudniki storitev skupne rabe spletnih 

vsebin ne bi smeli biti odgovorni za 

vstavljanje hiperpovezav v medijske 

publikacije v smislu te direktive. 

Za imetnike pravic ne bi smela veljati 

obveznost sklepanja sporazumov o 

licenciranju. 

Če se tak sporazum sklene, bi moral v 

enaki meri in obsegu zajemati tudi 

odgovornost uporabnikov, ki delujejo v 

nekomercialne namene. 

Da bi licenčni dogovori lahko delovali, bi 

morali ponudniki storitev skupne rabe 

spletnih vsebin sprejeti primerne in 

sorazmerne ukrepe za zaščito del ali 
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drugih predmetov urejanja, ki jih naložijo 

njihovi uporabniki. Oblike teh ukrepov so 

lahko različne ter lahko zajemajo 

preglede, ki jih izvajajo ljudje, in 

učinkovite tehnologije in/ali kombinacijo 

obeh. 

Brez sporazumov z imetniki pravic je 

razumno tudi pričakovati, da ponudniki 

storitev skupne rabe spletnih vsebin te 

vsebine hitro odstranijo ali sprejmejo 

ustrezne in sorazmerne ukrepe, na podlagi 

katerih v okviru teh storitev ne bodo na 

voljo dela ali drugi predmeti urejanja, s 

katerimi so kršene avtorske ali druge 

sorodne pravice, potem ko imetniki pravic 

določijo, za katera dela gre. Vendar 

tovrstni ukrepi ne bi smeli povzročati 

nedostopnosti del ali drugih predmetov 

urejanja, ki jih naložijo uporabniki in s 

katerimi pravice niso kršene. Ukrepi, ki se 

sprejmejo ob uporabi te direktive, se ne bi 

smeli uporabljati poleg parametrov/meril, 

ki so bili določeni v sodelovanju z imetniki 

pravic. Imetniki pravic bi morali 

odgovarjati za vse zlorabe ali 

neupravičeno uporabo ukrepov, sprejetih 

pri uporabi te direktive. 

_________________ _________________ 

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. 1–16). 

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. 1–16). 

Or. en 



 

AM\1162422SL.docx  PE624.050v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

7.9.2018 A8-0245/218/rev1 

Predlog spremembe  218/rev1 

Jean-Marie Cavada 

Robert Rochefort 

Jens Rohde 

Thierry Cornillet 

Jean Arthuis 

Dominique Riquet 

Nathalie Griesbeck 

Frédérique Ries 

Gérard Deprez 

Louis Michel 

António Marinho e Pinto 

Patrick Le Hyaric 

Morten Løkkegaard 

José Bové 

Angélique Delahaye 

Franck Proust 

Alain Lamassoure 

Renaud Muselier 

Marc Joulaud 

Philippe Juvin 

Tokia Saïfi 

Joëlle Bergeron 

Mercedes Bresso 

Maria Arena 

Juan Fernando López Aguilar 

Edouard Martin 

Enrique Guerrero Salom 

Karine Gloanec Maurin 

Inés Ayala Sender 

Pier Antonio Panzeri 

Andrea Cozzolino 

Iratxe García Pérez 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Clara Eugenia Aguilera García 

Vladimír Maňka 

Alfred Sant 

Virginie Rozière 

Emmanuel Maurel 

Louis-Joseph Manscour 

Sylvie Guillaume 

Isabelle Thomas 

Guillaume Balas 

Vincent Peillon 

Elena Valenciano 

Costas Mavrides 



 

AM\1162422SL.docx  PE624.050v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

José Blanco López 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

Julie Ward 

Carlos Zorrinho 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Pervenche Berès 

 

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. 

(39) Sodelovanje med ponudniki 

storitev skupne rabe spletnih vsebin in 

imetniki pravic je bistvenega pomena za 

delovanje teh ukrepov. Imetniki pravic bi 

morali zlasti zagotavljati ustrezne 

informacije ponudnikom storitev skupne 

rabe spletnih vsebin, da bodo lahko pri 

izvajanju ukrepov prepoznali njihove 

vsebine. Ponudniki storitev bi morali 

imetnikom pravic pregledno predstaviti 

uporabljene ukrepe, da bi bila omogočena 

ocena njihove ustreznosti. Da ne bi 

pretirano obremenjevali zagonskih ter 

malih in srednjih podjetij, bi morali biti ti 

ukrepi po sredstvih in obsegu sorazmerni. 

Pri ocenjevanju sorazmernosti in 

učinkovitosti izvajanih ukrepov je treba 

ustrezno upoštevati tehnološke ovire in 

omejitve, njihove stroške ter obseg ali 

vrsto del/vsebin ali drugih predmetov 

urejanja, ki jih naložijo uporabniki 

storitev, obseg del/vsebin ali obseg 

storitev. V skladu s členom 15 Direktive 

2000/31/ES izvajanje ukrepov s strani 

ponudnikov storitev po možnosti ne bi 

smelo zajemati obveznosti splošnega 

spremljanja in bi ga bilo treba omejiti na 

preprečevanje nedovoljene uporabe 

konkretnih in izrecno opredeljenih 

avtorsko zaščitenih del ali drugih 

predmetov urejanja pri njihovih storitvah. 
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Ponudniki storitev bi morali pri izvajanju 

teh ukrepov vzpostaviti ravnotežje med 

pravicami, ki jih imajo uporabniki in 

imetniki pravic na podlagi Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Ukrepi ne bi smeli posegati v zakonito 

rabo izjem in omejitev. Pri izvajanih 

ukrepih se ne bi smela zahtevati 

identifikacija posameznih uporabnikov, ki 

naložijo vsebino, razen kolikor je 

potrebno za pravilno delovanje 

mehanizma za pritožbe in reševanje 

pritožb, niti se v skladu z Uredbo (EU) 

2016/6791a in Direktivo 2002/58/ES1b ne 

bi smeli obdelovati podatki o posameznih 

uporabnikih. 

Ker bi lahko ukrepi, ki jih ponudniki 

storitev skupne rabe spletnih vsebin 

uporabljajo pri uporabi te direktive, 

negativno ali nesorazmerno vplivali na 

zakonite vsebine, ki jih naložijo ali 

prikažejo uporabniki, zlasti kadar je 

vsebina zajeta v izjemi ali omejitvi, bi bilo 

treba od ponudnikov storitev skupne rabe 

spletnih vsebin zahtevati, da vzpostavijo 

mehanizem za pritožbe v korist 

uporabnikov, katerih vsebine so prizadeli 

ukrepi. Ta mehanizem bi moral 

uporabniku omogočati, da ugotovi, zakaj 

so bili za posamezno vsebino izvedeni 

ukrepi, in vključevati osnovne informacije 

o ustreznih izjemah in omejitvah, ki se 

uporabljajo. Določati bi moral minimalne 

standarde za pritožbe, zato bi vsebovale 

dovolj informacij za oceno in odgovor 

nanje. Na prejete pritožbe bi morala v 

razumnem roku odgovoriti verodostojna 

tretja oseba, ki bi jo imenovala država 

članica. Če se ukrepi izkažejo za 

neupravičene, bi morale platforme ali 

verodostojna tretja oseba, pristojna za 

mehanizem za pritožbe, nemudoma 

sprejeti popravne ukrepe. 

Or. en 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (39a) Države članice bi morale zagotoviti 

posredniški mehanizem, s pomočjo 

katerega bi lahko ponudniki storitev in 

imetniki pravic našli sporazumno rešitev v 

sporih zaradi pogojev v sporazumih o 

sodelovanju. V ta namen bi morale države 

članice imenovati nepristranski organ z 

ustrezno pristojnostjo in potrebnimi 

izkušnjami za pomoč strankam pri 

reševanju spora. 

Or. en 
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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 skupne rabe spletnih 

vsebin 

Or. en 
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7.9.2018 A8-0245/221/rev1 

Predlog spremembe  221/rev1 

Jean-Marie Cavada 

Robert Rochefort 

Jens Rohde 

Thierry Cornillet 
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Nathalie Griesbeck 

Frédérique Ries 

Gérard Deprez 
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Patrick Le Hyaric 

Morten Løkkegaard 

José Bové 

Angélique Delahaye 

Franck Proust 

Alain Lamassoure 

Renaud Muselier 

Marc Joulaud 

Philippe Juvin 

Tokia Saïfi 

Joëlle Bergeron 

Mercedes Bresso 

Maria Arena 

Juan Fernando López Aguilar 

Edouard Martin 

Enrique Guerrero Salom 

Karine Gloanec Maurin 

Inés Ayala Sender 

Pier Antonio Panzeri 

Andrea Cozzolino 

Iratxe García Pérez 

Clara Eugenia Aguilera García 

Vladimír Maňka 

Alfred Sant 

Elena Valenciano 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Costas Mavrides 

José Blanco López 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

Julie Ward 

Carlos Zorrinho 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Pervenche Berès 

Virginie Rozière 
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Emmanuel Maurel 

Louis-Joseph Manscour 

Sylvie Guillaume 

Isabelle Thomas 

Guillaume Balas 

Vincent Peillon 

 

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 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Ponudniki storitev skupne rabe 

spletnih vsebin brez poseganja v člen 3(1) 

in (2) Direktive 2001/29/ES opravljajo 

priobčitev javnosti in sklenejo pravične in 

ustrezne sporazume o licenciranju z 

imetniki pravic, ki to zahtevajo. Ti 

sporazumi o licenciranju, ki jih ponudniki 

storitev skupne rabe spletnih vsebin 

sklenejo z imetniki pravic, zajemajo 

odgovornost za dela, ki jih naložijo 

uporabniki njihovih storitev, če ti 

uporabniki ne delujejo v komercialne 

namene in niso imetnik pravic ali drug 

njegov zastopnik. 

Or. en 
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7.9.2018 A8-0245/222/rev1 

Predlog spremembe  222/rev1 

Jean-Marie Cavada 

Robert Rochefort 

Jens Rohde 

Thierry Cornillet 

Jean Arthuis 
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Nathalie Griesbeck 

Frédérique Ries 

Gérard Deprez 

Louis Michel 

António Marinho e Pinto 

Patrick Le Hyaric 

Morten Løkkegaard 

José Bové 

Angélique Delahaye 

Franck Proust 

Alain Lamassoure 

Renaud Muselier 

Marc Joulaud 

Philippe Juvin 

Tokia Saïfi 

Joëlle Bergeron 

Mercedes Bresso 

Maria Arena 

Juan Fernando López Aguilar 

Edouard Martin 

Enrique Guerrero Salom 

Karine Gloanec Maurin 

Inés Ayala Sender 

Pier Antonio Panzeri 

Andrea Cozzolino 

Iratxe García Pérez 

Clara Eugenia Aguilera García 

Vladimír Maňka 

Alfred Sant 

Elena Valenciano 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Costas Mavrides 

José Blanco López 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

Julie Ward 

Carlos Zorrinho 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Pervenche Berès 

Virginie Rozière 
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Emmanuel Maurel 

Louis-Joseph Manscour 

Sylvie Guillaume 

Isabelle Thomas 

Guillaume Balas 

Vincent Peillon 

 

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 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. Ponudniki storitev skupne rabe 

spletnih vsebin iz odstavka -1 v 

sodelovanju z imetniki pravic sprejmejo 

ustrezne in sorazmerne ukrepe za 

zagotovitev izvajanja sporazumov o 

licenciranju, sklenjenih z imetniki pravic 

za uporabo njihovih del ali drugih 

predmetov urejanja v okviru teh storitev. 

Ponudniki storitev skupne rabe spletnih 

vsebin, ki nimajo licenčnih sporazumov z 

imetniki pravic, zagotovijo nedostopnost 

avtorsko zaščitenih del ali drugih 

predmetov urejanja, ki jih opredelijo 
imetniki pravic, ali njihovo takojšnjo 

odstranitev ter sprejmejo ustrezne in 

sorazmerne ukrepe, s katerimi preprečijo, 

da bi bili ta dela ali drugi predmeti 

urejanja v prihodnje dostopni. Noben od 

teh ukrepov ne preprečuje dostopnosti del 

ali drugih predmetov urejanja, s katerimi 

se ne kršijo avtorske pravice ali ki jih 
imetniki pravic niso opredelili, vključno z 

vsebino, za katero velja izjema glede 

avtorskih pravic. 

Države članice zagotovijo, da ponudniki 
storitev skupne rabe spletnih vsebin 

uporabljajo te ukrepe na podlagi 

ustreznih informacij, ki jih zagotovijo 

imetniki pravic. Da bi bili ti ukrepi 

učinkoviti, te informacije ponudnikom 
storitev skupne rabe spletnih vsebin 
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zagotavljajo imetniki pravic. 

Ponudniki storitev skupne rabe spletnih 

vsebin imetnike pravic na pregleden način 

obveščajo o uporabljenih ukrepih in 

njihovem izvajanju ter po potrebi redno 

poročajo o uporabi del in drugih 

predmetov urejanja. 

Države članice zagotovijo, da je izvajanje 

vseh ukrepov iz odstavka 1 sorazmerno, 

pri čemer med drugim upoštevajo naravo 

in obseg storitev, razpoložljivost tehnologij 

in njihovo učinkovitost glede na 

tehnološki razvoj, ter vzpostavijo 

ravnovesje med temeljnimi pravicami 

uporabnikov in imetnikov pravic, vključno 

s tistimi, ki po pravu Unije izhajajo iz 

izjem in omejitev, in pravicami iz člena 11 

Listine o temeljnih pravicah ter v skladu s 

členom 15 Direktive 2000/31/ES, kadar je 

primerno, ne uvedejo splošne obveznosti 

za ponudnike storitev skupne rabe 

spletnih vsebin, da spremljajo 

informacije, ki jih prenašajo ali 

shranjujejo. 

Or. en 
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Predlog spremembe  223/rev1 
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Costas Mavrides 
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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 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 za preprečitev 

zlorab ali omejitev pri uveljavljanju izjem 

in omejitev avtorske pravice zagotovijo, da 

ponudniki storitev iz odstavka 1 

vzpostavijo učinkovite in hitre mehanizme 

za pritožbe in odškodnine, ki so na voljo 

uporabnikom v primeru sporov glede 

uporabe ukrepov iz odstavka 1. Vse 

pritožbe, ki se vložijo v okviru teh 

mehanizmov, se nemudoma obdelajo in 

zanje velja pregled, ki ga izvajajo ljudje, 

in sicer verodostojna tretja oseba, ki jo 

določi država članica. Imetnik pravic nosi 

odgovornost za neupravičeno uporabo 

ukrepov iz odstavka 1, zavrnitev pritožbe 

pa se utemelji. 

Poleg tega se v skladu z Direktivo 

95/46/ES, Direktivo 2002/58/ES, Uredbo 

2016/679 (Splošna uredba o varstvu 

podatkov), členom 8 Listine o temeljnih 

pravicah in členom 19 Deklaracije OZN o 

listini o človekovih pravicah z ukrepi iz 

odstavka 1 zahteva samo identifikacija 

posameznih uporabnikov in obdelava 

njihovih osebnih podatkov v obsegu, ki je 

strogo določen za pravilno delovanje 

mehanizma za pritožbe in odškodnine iz 

tega odstavka. Ko je pritožba v okviru tega 

mehanizma dokončno rešena, se osebni 

podatki, ki se nanašajo na pritožbo, 

izbrišejo. 
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Države članice tudi zagotovijo, da imajo 

uporabniki v okviru uporabe ukrepov iz 

odstavka 1 dostop do sodišča ali drugega 

pristojnega sodnega organa za 

uveljavljanje izjeme ali omejitve avtorske 

pravice. 

Or. en 
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7.9.2018 A8-0245/224/rev1 

Predlog spremembe  224/rev1 
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Andrea Cozzolino 
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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 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 

skupne rabe spletnih vsebin, uporabniki 
in imetniki pravic v okviru dialoga 

zainteresiranih strani, da bi se dogovorili o 

merilih za ugotavljanje, ali so ukrepi, ki se 

nanašajo na dela brez licence in drugi 

predmeti urejanja iz odstavka 1 ustrezni 

in sorazmerni, pri čemer se na primer 

upošteva narava in obseg storitev, število 

del ali količina drugih predmetov 

urejanja, ki so na voljo v zvezi s 

storitvami, razpoložljivost tehnologij in 

njihova učinkovitost glede na tehnološki 

razvoj. 

Or. en 

 

 


