
AM\1180365SL.docx PE624.050v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

20.3.2019 A8-0245/253

Predlog spremembe 253
Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sofia Sakorafa, Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Pri poskusu harmonizacije 
evropske zakonodaje, zlasti s področja 
elektronskega okolja, si je treba na eni 
strani prizadevati za ustvarjanje 
pravičnega ravnotežja med interesi 
imetnikov avtorske in sorodnih pravic pri 
varovanju njihovih pravic intelektualne 
lastnine1a, ki so zaščitene s členom 17(2) 
Listine EU o temeljnih pravicah (v 
nadaljnjem besedilu: Listina), na drugi pa 
za zaščito interesov in temeljnih pravic 
uporabnikov zaščitenih del, zlasti njihove 
svobode izražanja in obveščanja, zaščitene 
s členom 11 Listine, ter javnega 
interesa2a. Pri tem je treba pripomniti, da 
je internet še zlasti pomemben za svobodo 
izražanja in obveščanja, zaščiteno s 
členom 11 Listine, in da hiperpovezave 
prispevajo k njegovemu dobremu 
delovanju ter izmenjavi mnenj in 
informacij v tem omrežju, za katerega so 
značilne ogromne količine informacij3a. 
Upoštevati je treba tudi kulturno 
raznolikost in medsebojno prepletene 
ekonomske in delavske pravice.
__________________
1a Kot izhaja iz uvodnih izjav 2 in 31 
Direktive 2001/29/ES o usklajevanju 
določenih vidikov avtorske in sorodnih 
pravic v informacijski družbi.
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2a Sodišče EU, zadeva C -160/15 / sodba v 
zadevi GS Media BV proti Sanoma Media 
Netherlands BV in drugim, 8. junija 2016, 
točka 31.
3a Prav tam, točka 45.
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Predlog spremembe 254
Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sofia Sakorafa, Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 11 Listine potrjuje svobodo 
izražanja in obveščanja. Ta svoboda je 
zaščitena tudi v skladu s členom 10 
Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (v 
nadaljnjem besedilu: EKČP), členom 19 
Mednarodnega pakta o državljanskih in 
političnih pravicah ter skupnimi 
ustavnimi tradicijami držav članic. 
Dodatno jo je možno razlagati, da 
zaobjema tudi svobodo iskanja, širjenja in 
prejemanja informacij. Internet veliko 
prispeva k uresničevanju vseh vidikov te 
svobode. Vsaka uredba mora upoštevati 
občutljivo ravnotežje med vsemi deležniki. 
Nasprotja na področju človekovih pravic 
bi bilo treba reševati na način, ki 
omogoča čim boljšo učinkovitost teh 
pravic in spoštuje njihovo bistvo.

Or. en
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Predlog spremembe 255
Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sofia Sakorafa, Dimitrios 
Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

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 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Evropsko sodišče za človekove 
pravice je potrdilo, da bi lahko izvrševanje 
avtorskih pravic in sankcij, ki temeljijo na 
avtorskem pravu, posegalo v pravico do 
svobode izražanja. Takšno poseganje bi 
moralo biti dovoljeno zgolj za 
zadovoljevanje nujne socialne potrebe in 
bi ga bilo treba dodatno preučiti z vidika 
načela sorazmernosti, kot primernega za 
doseganje namena, potrebnega v 
demokratični družbi in sorazmernega v 
ožjem smislu.

Or. en
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Predlog spremembe 256
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios 
Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

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) 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 založniki 
medijskih publikacij ne bi smeli imeti 
možnosti, da se sklicujejo na zaščito, ki jo 
imajo v odnosu do avtorjev in drugih 
imetnikov pravic ali v odnosu do drugih 
pooblaščenih uporabnikov istega dela ali 
drugih predmetov urejanja. Avtorji, 
katerih dela so vključena v medijsko 
publikacijo, bi morali imeti pravico do 
ustreznega in sorazmernega deleža 
dohodkov, ki jih medijske hiše prejmejo 
od ponudnikov storitev informacijske 
družbe za uporabo njihovih medijskih 
publikacij.

Or. en
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Predlog spremembe 257
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 
Ziluaga, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marisa Matias, Martin Schirdewan, 
Anja Hazekamp, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming 
Flanagan, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva
v imenu skupine GUE/NGL

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

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 
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prepoznavanju in 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.
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


