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Osnutek zakonodajne resolucije

Sprememba 74 se glasi:

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 Člen 11

Zaščita medijskih publikacij v zvezi z 
digitalnimi uporabami 

Zaščita medijskih publikacij v zvezi z 
digitalnimi uporabami 

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 založnikom 
medijskih publikacij zagotovijo pravice iz 
člena 2 in člena 3(2) Direktive 2001/29/ES, 
da bi ti lahko pridobili pravično in 
sorazmerno nadomestilo za digitalno 
uporabo njihovih medijskih publikacij s 
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strani ponudnikov storitev informacijske 
družbe.

1a. Pravice iz odstavka 1 posameznim 
uporabnikom ne preprečujejo zakonite 
uporabe medijskih publikacij v zasebne in 
nekomercialne namene.

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. 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.

2a. Pravice iz odstavka 1 ne zajemajo 
vstavljanja hiperpovezav.

3. Členi 5 do 8 Direktive 2001/29/ES 
in Direktive 2012/28/EU se smiselno 
uporabljajo za pravice iz odstavka 1.

3. Členi 5 do 8 Direktive 2001/29/ES 
in Direktive 2012/28/EU se smiselno 
uporabljajo za pravice iz odstavka 1.

4. Pravice iz odstavka 1 prenehajo 
veljati 20 let po objavi medijske 
publikacije. Ta rok začne teči prvega 
januarja tistega leta, ki sledi datumu 
objave.

4. Pravice iz odstavka 1 prenehajo 
veljati 5 let po objavi medijske publikacije. 
Ta rok začne teči prvega januarja tistega 
leta, ki sledi datumu objave.

Pravica iz odstavka 1 se ne uporablja z 
retroaktivnim učinkom.
4a. Države članice zagotovijo, da 
avtorji prejmejo ustrezen del dodatnih 
prihodkov, ki jih medijske hiše prejmejo 
za uporabo medijske publikacije s strani 
ponudnikov storitev informacijske družbe.

(Zadeva vse jezikovne različice.)


