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20.3.2019 A8-0245/258

Predlog spremembe 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
člena 14 Direktive 2000/31/ES.

Da bi kakršen koli licenčni dogovor lahko 
pravilno deloval, bi morali ponudniki 
spletnih storitev, 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 biti v skladu s Splošno 
deklaracijo človekovih pravic in ustavami 
držav članic, ponudnikom spletnih storitev 
pa ne bi smeli nalagati splošne obveznosti, 
da spremljajo informacije, ki jih 
prenašajo ali hranijo. O teh ustreznih in 
sorazmernih ukrepih bi se bilo treba 
sporazumeti po širokem postopku 
konstruktivnega in preglednega dialoga 
ter sodelovanja med ponudniki spletnih 
storitev, organizacijami, ki zastopajo 
pravice uporabnikov, in organizacijami, 
ki zastopajo avtorje, ustvarjalce in 
izvajalce ali druge imetnike pravic v 
državah članicah.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/259

Predlog spremembe 259
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45a) Ta direktiva zagotavlja načelo 
prepovedi nazadovanja, zato je treba 
sprejeti ukrepe, da bi se zagotovila 
prevlada zakonodaje države članice, ki 
vsebuje ugodnejše okvirne določbe za 
avtorje, ustvarjalce, izvajalce in 
uporabnike, ali ugodnejšega 
zakonodajnega okvira države članice, ki je 
sprejet po začetku veljavnosti te direktive.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/260

Predlog spremembe 260
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
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

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

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, 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 ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za zagotovitev 
izvajanja sporazumov o licenciranju 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. O teh 
ustreznih in sorazmernih ukrepih bi se 
bilo treba sporazumeti po širokem 
postopku konstruktivnega in preglednega 
dialoga ter sodelovanja med ponudniki 
spletnih storitev, organizacijami, ki 
zastopajo pravice uporabnikov, in 
organizacijami, ki zastopajo avtorje, 
ustvarjalce in izvajalce ali druge imetnike 
pravic v državah članicah. Ti ukrepi 
nikakor ne smejo ogroziti pravice do 
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kulturnega ustvarjanja in dostopa do 
kulture niti ne smejo vključevati pretirane 
natančnosti ali digitalne cenzure. 
Ponudniki storitev imetnikom pravic, 
avtorjem, ustvarjalcem, akterjem ali 
izvajalcem in uporabnikom zagotavljajo 
vse potrebne informacije o delovanju in 
izvajanju ukrepov ter tudi podrobnosti o 
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.

2. Države članice zagotovijo 
mehanizme za pritožbe in odškodnine, ki 
so na voljo zadevnim osebam v primeru 
sporov glede uporabe ukrepov iz odstavka 
1.

2a. S sporazumi o licenciranju, ki se 
sklenejo z imetniki pravic, se določi 
pravično plačilo za avtorje, ustvarjalce, 
umetnike, akterje ali izvajalce. Države 
članice se osredotočijo na oblikovanje in 
okrepitev ukrepov za zaščito šibkejših 
strank – avtorjev, ustvarjalcev, akterjev ali 
izvajalcev in uporabnikov – ter zagotovijo, 
da materialni upravičenci odgovarjajo za 
protipravno prilastitev dodane vrednosti 
vsebin, ki so zaščitene z avtorsko in 
povezanimi pravicami ter dane v skupno 
rabo in naložene na splet.

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. pt
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20.3.2019 A8-0245/261

Predlog spremembe 261
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Načelo prepovedi retroaktivnosti

Zagotovljeno je načelo prepovedi 
retroaktivnosti, zato je treba sprejeti 
ukrepe, da bi se zagotovila prevlada 
zakonodaje države članice, ki vsebuje 
ugodnejše okvirne določbe za avtorje, 
ustvarjalce, akterje ali izvajalce in 
uporabnike, ali ugodnejšega 
zakonodajnega okvira države članice, ki je 
sprejet po začetku veljavnosti te direktive.

Or. pt


