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 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem 

digitalnem trgu  

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0593), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0383/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. februarja 20171, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za notranji trg in 

varstvo potrošnikov, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za kulturo 

in izobraževanje (A8-0000/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;  

2. odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) S hitrim tehnološkim razvojem se 

še naprej spreminja tudi način ustvarjanja, 

produciranja, distribucije in izkoriščanja 

del in drugih predmetov urejanja. Še naprej 

(3) S hitrim tehnološkim razvojem se 

še naprej spreminja tudi način ustvarjanja, 

produciranja, distribucije in izkoriščanja 

del in drugih predmetov urejanja. Še naprej 

                                                 
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
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se pojavljajo novi poslovni modeli in novi 

akterji. Cilji in načela okvira Unije za 

avtorske pravice še vedno veljajo. Vendar 

tako za imetnike pravic kot za uporabnike 

ostaja prisotna pravna negotovost v zvezi z 

nekaterimi, vključno s čezmejnimi, 

uporabami del in drugih predmetov 

urejanja v digitalnem okolju. Kot je 

zapisano v sporočilu Komisije z naslovom 

„Na poti k sodobnemu, bolj evropskemu 

okviru za avtorske pravice“26, je trenutni 

okvir Unije za avtorske pravice na 

nekaterih področjih treba prilagoditi in 

dopolniti. Ta direktiva določa pravila za 

prilagoditev nekaterih izjem in omejitev 

digitalnemu in čezmejnemu okolju ter 

ukrepe za poenostavitev nekaterih 

postopkov licenciranja v zvezi z 

razširjanjem razprodanih del in spletno 

razpoložljivostjo avdiovizualnih del na 

platformah videa na zahtevo, s čimer bi se 

zagotovil širši dostop do vsebin. Za 

oblikovanje dobro delujočega trga za 

avtorske pravice bi morala biti določena 

tudi pravila glede pravic v publikacijah, 

glede uporabe del in drugih predmetov 

urejanja s strani ponudnikov spletnih 

storitev, ki shranjujejo in zagotavljajo 

dostop do vsebin, ki jih naložijo uporabniki 

teh storitev, ter glede preglednosti pogodb 

z avtorji in izvajalci. Ta direktiva temelji 

na pravilih iz trenutno veljavnih direktiv s 

teh področij in jih dopolnjuje; 

se pojavljajo novi poslovni modeli in novi 

akterji. Cilji in načela okvira Unije za 

avtorske pravice še vedno veljajo. Vendar 

tako za imetnike pravic kot za uporabnike 

ostaja prisotna pravna negotovost v zvezi z 

nekaterimi, vključno s čezmejnimi, 

uporabami del in drugih predmetov 

urejanja v digitalnem okolju. Kot je 

zapisano v sporočilu Komisije z naslovom 

„Na poti k sodobnemu, bolj evropskemu 

okviru za avtorske pravice“26, je trenutni 

okvir Unije za avtorske pravice na 

nekaterih področjih treba prilagoditi in 

dopolniti. Ta direktiva določa pravila za 

prilagoditev nekaterih izjem in omejitev 

digitalnemu in čezmejnemu okolju ter 

ukrepe za poenostavitev nekaterih 

postopkov licenciranja v zvezi z 

razširjanjem razprodanih del in spletno 

razpoložljivostjo avdiovizualnih del na 

platformah videa na zahtevo, s čimer bi se 

zagotovil širši dostop do vsebin. Za 

oblikovanje dobro delujočega trga za 

avtorske pravice bi morala biti določena 

tudi pravila uresničevanja pravic v 

publikacijah, uporabe del in drugih 

predmetov urejanja na platformah 

ponudnikov spletnih storitev, ki shranjujejo 

in zagotavljajo dostop do vsebin, ki jih 

naložijo uporabniki teh storitev, ter glede 

preglednosti pogodb z avtorji in izvajalci. 

Ta direktiva temelji na pravilih iz trenutno 

veljavnih direktiv s teh področij in jih 

dopolnjuje; 

__________________ __________________ 

26 COM(2015)0626. 26 COM(2015)0626. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) zlasti gre za pravila iz Direktive 

96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta27, 

Direktive 2001/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta28, Direktive 

2006/115/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta29, Direktive 2009/24/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta30, Direktive 

2012/28/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta31 ter Direktive 2014/26/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta32. 

(4) zlasti gre za pravila iz Direktive 

96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta27, 

Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta27a, Direktive 

2001/29/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta28, Direktive 2006/115/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta29, 

Direktive 2009/24/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta30, Direktive 

2012/28/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta31 ter Direktive 2014/26/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta32.  

__________________ __________________ 

27 Direktiva 96/9/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 

o pravnem varstvu baz podatkov (UL L 77, 

27.3.1996, str. 20–28). 

27 Direktiva 96/9/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 

o pravnem varstvu baz podatkov (UL L 77, 

27.3.1996, str. 20–28). 

 27a 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 (Direktiva o 

elektronskem poslovanju) (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

28 Direktiva 2001/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o 

usklajevanju določenih vidikov avtorske in 

sorodnih pravic v informacijski družbi (UL 

L 167, 22.6.2001, str. 10–19). 

28 Direktiva 2001/29/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o 

usklajevanju določenih vidikov avtorske in 

sorodnih pravic v informacijski družbi (UL 

L 167, 22.6.2001, str. 10–19). 

29 Direktiva 2006/115/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 

2006 o pravici dajanja v najem in pravici 

posojanja ter o določenih pravicah, 

sorodnih avtorski pravici, na področju 

intelektualne lastnine (UL L 376, 

27.12.2006, str. 28–35) 

29 Direktiva 2006/115/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 

2006 o pravici dajanja v najem in pravici 

posojanja ter o določenih pravicah, 

sorodnih avtorski pravici, na področju 

intelektualne lastnine (UL L 376, 

27.12.2006, str. 28–35) 

30 Direktiva 2009/24/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

pravnem varstvu računalniških programov 

(UL L 111, 5.5.2009, str. 16–22). 

30 Direktiva 2009/24/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

pravnem varstvu računalniških programov 

(UL L 111, 5.5.2009, str. 16–22). 

31 Direktiva 2012/28/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih 

31 Direktiva 2012/28/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih 
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del (UL L 299, 27.10.2012, str. 5–12). del (UL L 299, 27.10.2012, str. 5–12). 

32 Direktiva 2014/26/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in 

sorodnih pravic ter izdajanju več 

ozemeljskih licenc za pravice za glasbena 

dela za spletno uporabo na notranjem trgu 

(UL L 84, 20.3.2014, str. 72–98). 

32 Direktiva 2014/26/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in 

sorodnih pravic ter izdajanju več 

ozemeljskih licenc za pravice za glasbena 

dela za spletno uporabo na notranjem trgu 

(UL L 84, 20.3.2014, str. 72–98). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Na področju raziskav, 

izobraževanja in ohranjanja kulturne 

dediščine digitalne tehnologije omogočajo 

nove vrste uporab, ki niso jasno zajete v 

trenutna pravila Unije o izjemah in 

omejitvah. Poleg tega lahko neobvezna 

narava izjem in omejitev na teh področjih, 

kot so določene v direktivah 2001/29/ES, 

96/9/ES in 2009/24/ES, negativno vpliva 

na delovanje notranjega trga. To je zlasti 

pomembno z vidika čezmejnih uporab, ki v 

digitalnem okolju postajajo vse 

pomembnejše. Zato bi bilo treba obstoječe 

izjeme in omejitve iz prava Unije, 

povezane z znanstvenimi raziskavami, 

poučevanjem in ohranjanjem kulturne 

dediščine, ponovno oceniti ob upoštevanju 

teh novih uporab. Uvesti bi bilo treba 

obvezne izjeme ali omejitve glede uporabe 

tehnologij za besedilno in podatkovno 

rudarjenje na področju znanstvenih 

raziskav, glede ilustracij pri poučevanju v 

digitalnem okolju in za namene ohranjanja 

kulturne dediščine. Za uporabe, ki niso 

zajete v izjemah ali omejitvah iz te 

direktive, bi morale še naprej veljati izjeme 

in omejitve iz prava Unije. Direktivi 

96/9/ES in 2001/29/ES bi bilo treba 

(5) Na področju inovacij, raziskav, 

izobraževanja in ohranjanja kulturne 

dediščine digitalne tehnologije omogočajo 

nove vrste uporab, ki niso jasno zajete v 

trenutna pravila Unije o izjemah in 

omejitvah. Poleg tega lahko neobvezna 

narava izjem in omejitev na teh področjih, 

kot so določene v direktivah 2001/29/ES, 

96/9/ES in 2009/24/ES, negativno vpliva 

na delovanje notranjega trga. To je zlasti 

pomembno z vidika čezmejnih uporab, ki v 

digitalnem okolju postajajo vse 

pomembnejše. Zato bi bilo treba obstoječe 

izjeme in omejitve iz prava Unije, 

povezane z inovacijami, znanstvenimi 

raziskavami, poučevanjem in ohranjanjem 

kulturne dediščine, ponovno oceniti ob 

upoštevanju teh novih uporab. Uvesti bi 

bilo treba obvezne izjeme ali omejitve 

glede uporabe tehnologij za besedilno in 

podatkovno rudarjenje na področju 

inovacij in znanstvenih raziskav, glede 

ilustracij pri poučevanju v digitalnem 

okolju in za namene ohranjanja kulturne 

dediščine. Za uporabe, ki niso zajete v 

izjemah ali omejitvah iz te direktive, bi 

morale še naprej veljati izjeme in omejitve 

iz prava Unije. Direktivi 96/9/ES in 
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prilagoditi. 2001/29/ES bi bilo treba prilagoditi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Cilj izjem in omejitev iz te 

direktive je doseči pravično ravnotežje med 

pravicami in interesi avtorjev in drugih 

imetnikov pravic na eni ter uporabnikov na 

drugi strani. Uporabijo se lahko samo v 

določenih posebnih primerih, ki niso v 

nasprotju z normalnim izkoriščanjem del 

ali drugih predmetov urejanja in ne 

pomenijo nerazumnega posega v 

legitimne interese imetnikov pravic. 

(6) Cilj izjem in omejitev iz te 

direktive je doseči pravično ravnotežje med 

pravicami in interesi avtorjev in drugih 

imetnikov pravic na eni ter uporabnikov na 

drugi strani. Uporabijo se lahko samo v 

določenih posebnih primerih, ki niso v 

nasprotju z normalnim izkoriščanjem del 

ali drugih predmetov urejanja in ne 

posegajo nerazumno v legitimne interese 

imetnikov pravic. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Nove tehnologije omogočajo 

avtomatizirano računalniško analizo 

informacij v digitalni obliki, na primer 

besedil, zvočnega ali slikovnega gradiva ali 

podatkov, za kar se v splošnem uporablja 

izraz besedilno in podatkovno rudarjenje. 

Te tehnologije raziskovalcem omogočajo 

obdelavo velikih količin informacij, s 

čimer lahko pridobijo nova znanja in 

odkrijejo nove trende. Tehnologije za 

besedilno in podatkovno rudarjenje so 

razširjene v vseh vejah digitalnega 

gospodarstva, vendar se v splošnem 

priznava, da lahko besedilno in 

(8) Nove tehnologije omogočajo 

avtomatizirano računalniško analizo 

informacij v digitalni obliki, na primer 

besedil, zvočnega ali slikovnega gradiva ali 

podatkov, za kar se v splošnem uporablja 

izraz besedilno in podatkovno rudarjenje. 

Besedilno in podatkovno rudarjenje 

omogočata branje in analiziranje velikih 

količin digitalno shranjenih informacij za 

pridobivanje novega znanja in odkrivanje 

novih trendov. Da lahko pride do 

besedilnega in podatkovnega rudarjenja, 

sta potrebna najprej dostop do informacij 

in nato njihova reprodukcija. Obdelava 
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podatkovno rudarjenje v splošnem koristi 

predvsem raziskovalni skupnosti in pri 

tem spodbuja inovativnost. Vendar se v 

Uniji raziskovalne organizacije, kot so 

univerze in raziskovalni inštituti, soočajo 

s pravno negotovostjo v zvezi s tem, v 

kolikšni meri lahko izvajajo besedilno in 

podatkovno rudarjenje po vsebinah. V 

nekaterih primerih lahko besedilno in 

podatkovno rudarjenje vključuje dejanja, 

zaščitena z avtorsko pravico, in/ali 

podatkovne zbirke, zaščitene s pravico sui 

generis, zlasti reproduciranje del in 

drugih predmetov urejanja in/ali 

pridobivanje izvlečkov vsebine 

podatkovnih zbirk. Če ni nobene veljavne 

izjeme ali omejitve, morajo takšna dejanja 

odobriti imetniki pravic. Kadar se 

besedilno in podatkovno rudarjenje opravi 

na podlagi golih dejstev ali podatkov, ki 

niso zaščiteni z avtorskimi pravicami, 

odobritev ni potrebna. 

informacij z besedilnim in podatkovnim 

rudarjenjem se lahko na splošno začne 

šele po njihovi normalizaciji. Ko obstaja 

zakonit dostop do informacij, gre pri 

normalizaciji teh informacij za avtorsko 

zaščiteno uporabo, saj gre pri tem za 

reprodukcijo s spremembo formata 

informacij ali pridobivanje informacij iz 

podatkovnih zbirk v formatu, ki je lahko 

predmet besedilnega in podatkovnega 

rudarjenja. Z avtorskimi pravicami 

povezani postopki pri uporabi tehnologije 

za besedilno in podatkovno rudarjenje 

zato ne pomenijo samega postopka 

besedilnega in podatkovnega rudarjenja, 

ki vključuje branje in preučevanje 

digitalno shranjenih normaliziranih 

informacij, temveč postopek dostopanja in 

postopek, s katerim se informacija 

normalizira, da se omogoči njena 

avtomatizirana računalniška analiza. 

Postopek dostopanja do avtorsko 

zaščitenih informacij glede del ali drugih 

predmetov urejanja je že urejen v pravu 

Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Pravo Unije že določa nekaj izjem 

in omejitev, ki zajemajo uporabe za 

namene znanstvenih raziskav in bi se lahko 

uporabljale tudi za dejanja v okviru 

besedilnega in podatkovnega rudarjenja. 

Vendar te izjeme in omejitve niso obvezne 

in niso v celoti prilagojene uporabi 

tehnologij v okviru znanstvenih raziskav. 

Poleg tega lahko v primerih, ko imajo 

raziskovalci zakonit dostop do vsebin, na 

primer z naročnino na publikacije ali z 

licenco za odprt dostop, licenčni pogoji 

(9) Pravo Unije že določa nekaj izjem 

in omejitev, ki zajemajo uporabe za 

namene znanstvenih raziskav in bi se lahko 

uporabljale tudi za dejanja v okviru 

besedilnega in podatkovnega rudarjenja. 

Vendar te izjeme in omejitve niso obvezne 

in niso v celoti prilagojene uporabi 

tehnologij v okviru znanstvenih raziskav. 

Poleg tega lahko v primerih, ko obstaja 

zakonit dostop do vsebin, na primer z 

naročnino na publikacije ali z licenco za 

odprt dostop, licenčni pogoji izključujejo 
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izključujejo besedilno in podatkovno 

rudarjenje. Raziskave se vse pogosteje 

izvajajo s pomočjo digitalne tehnologije, 

zato obstaja tveganje, da bi bil ogrožen 

konkurenčni položaj Unije kot 

raziskovalnega območja, če ne bodo 

sprejeti ukrepi za odpravo pravne 

negotovosti v zvezi z besedilnim in 

podatkovnim rudarjenjem. 

besedilno in podatkovno rudarjenje. 

Raziskave se vse pogosteje izvajajo s 

pomočjo digitalne tehnologije, zato obstaja 

tveganje, da bi bil ogrožen konkurenčni 

položaj Unije kot raziskovalnega območja, 

če ne bodo sprejeti ukrepi za odpravo 

pravne negotovosti v zvezi z besedilnim in 

podatkovnim rudarjenjem. Priznati je treba 

potencial, ki ga imajo tehnologije za 

besedilno in podatkovno rudarjenje pri 

omogočanju novega znanja, inovacij in 

odkritij na vseh področjih ter vlogo, ki jo 

imajo pri stalnem razvoju digitalnega 

gospodarstva, in omogočiti izjemo za 

reprodukcijo in pridobivanje informacij 

za besedilno in podatkovno rudarjenje, 

kadar obstaja zakonit dostop. Dostop do 

informacij, ki so že normiralizirane, 

imetniku avtorske pravice omogoča, da 

zahteva nadomestilo, vendar ne bi smel 

onemogočati osebam, ki imajo zakonit 

dostop do informacij, da jih same 

normalizirajo in uporabijo za besedilno in 

podatkovno rudarjenje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Poleg tega je splošno priznano, da 

je lahko dostop do normaliziranih 

informacij v formatu, ki omogoča 

besedilno in podatkovno rudarjenje, 

koristen za raziskovalno skupnost v celoti, 

tudi za manjše raziskovalne organizacije, 

zlasti kadar ne obstaja zakoniti dostop do 

vsebin, na primer z naročnino na 

publikacije ali z licenco za odprt dostop. V 

Uniji se raziskovalne organizacije, kot so 

univerze in raziskovalni inštituti, soočajo 

s težavami pri pridobivanju zakonitega 

dostopa do količin digitalno shranjenih 
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informacij, potrebnih za pridobivanje 

novega znanja z besedilnim in 

podatkovnim rudarjenjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) To pravno negotovost bi bilo treba 

odpraviti z zagotovitvijo obvezne izjeme v 

zvezi s pravico reproduciranja in pravico 

do preprečitve pridobivanja izvlečkov iz 

podatkovnih zbirk. Nova izjema ne bi 

smela posegati v veljavno obvezno izjemo 

v zvezi z začasnimi dejanji reproduciranja 

iz člena 5(1) Direktive 2001/29/ES, ki bi se 

morala še naprej uporabljati za tehnike 

besedilnega in podatkovnega rudarjenja, ki 

ne vključujejo izdelave kopij, ki bi 

presegale področje uporabe navedene 

izjeme. Izjemo lahko izkoristijo tudi 

raziskovalne organizacije ob sklepanju 

javno-zasebnih partnerstev. 

(10) To pravno negotovost bi bilo treba 

odpraviti z določitvijo obvezne izjeme za 

raziskovalne organizacije, in sicer tako, 

da bi imele dostop do normaliziranih 

informacij v formatu, ki omogoča 

besedilno in podatkovno rudarjenje pod 

pogojem, da ta postopek izvajajo 

raziskovalne organizacije. Imetniki pravic 

bi morali imeti možnost zahtevati 

nadomestilo za stroške postopka 

normalizacije. Izjemo lahko izkoristijo 

tudi raziskovalne organizacije ob 

sklepanju javno-zasebnih partnerstev. Te 

nove izjeme ne bi smele posegati v 

veljavno obvezno izjemo v zvezi z 

začasnimi dejanji reproduciranja iz člena 

5(1) Direktive 2001/29/ES, ki bi se morala 

še naprej uporabljati za tehnike besedilnega 

in podatkovnega rudarjenja, ki ne 

vključujejo izdelave kopij, ki bi presegale 

področje uporabe navedene izjeme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Imetnikom pravic ni treba (13) Predvideti je treba nadomestilo za 
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zagotoviti nadomestila za uporabe, zajete z 

izjemo v zvezi z besedilnim in 

podatkovnim rudarjenjem, uvedeno s to 

direktivo, ker bi morala biti z vidika 

narave in področja uporabe te izjeme 

škoda minimalna. 

imetnike pravic za izjemo, ki 

raziskovalnim organizacijam brez 

zakonitega dostopa do informacij 

omogoča dostop do normaliziranih 

informacij, primernih za besedilno in 

podatkovno rudarjenje, vendar le pod 

pogojem, da je takšno nadomestilo 

sorazmerno stroškom postopka 

normalizacije podatkov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Potrebno je varstvo imetnikov 

pravic pred uporabo podatkovnih nizov, 

pridobljenih zgolj za namen besedilnega 

in podatkovnega rudarjenja, da bi se 

izognili zlorabi izjeme in obveznosti iz te 

direktive. Vendar je lahko razpoložljivost 

teh podatkovnih nizov na področju 

znanstvenih raziskav potrebna tudi po 

besedilnem in podatkovnem rudarjenju, 

namreč za preverljivost rezultatov 

raziskav. Urediti je treba hrambo 

ustreznih podatkovnih nizov, kadar ni 

mogoče zagotoviti, da bi postopki ponovne 

normalizacije ter večkratnega besedilnega 

in podatkovnega rudarjenja dali identične 

rezultate. Države članice bi morale imeti v 

ta namen na voljo zmogljivosti za 

shranjevanje ustreznih podatkovnih nizov, 

da se omogoči preverljivost rezultatov 

raziskav, ki bo morda potrebna kasneje. 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Učenje na daljavo in čezmejni 

izobraževalni programi se razvijajo 

predvsem na visokošolski ravni, digitalna 

orodja in viri pa se vse pogosteje 

uporabljajo na vseh ravneh izobraževanja, 

zlasti z namenom izboljšanja in 

oplemenitenja učne izkušnje. Izjema ali 

omejitev iz te direktive bi zato morala 

koristiti vsem osnovnošolskim, 

srednješolskim, poklicnim in 

visokošolskim izobraževalnim ustanovam 

pri izobraževalnih dejavnostih, ki jih 

izvajajo v nekomercialne namene. 

Organizacijska struktura in način 

financiranja izobraževalne ustanove nista 

odločilna dejavnika pri določanju, ali je 

dejavnost komercialne narave ali ne. 

(15) Učenje na daljavo in čezmejni 

izobraževalni programi se razvijajo 

predvsem na visokošolski ravni, digitalna 

orodja in viri pa se vse pogosteje 

uporabljajo pri izobraževanju na vseh 

ravneh izobraževanja, zlasti z namenom 

izboljšanja in oplemenitenja učne izkušnje. 

Izjema ali omejitev iz te direktive bi zato 

morala koristiti vsem dejavnostim 

poučevanja, ki jih nudijo ustanove, ne 

glede na njihovo organizacijsko strukturo 

in način financiranja, če so same 

ustanove priznane ali akreditirane kot 
izobraževalne ustanove oziroma nudijo 

izobraževalni program, ki ga je priznal in 

akreditiral ustrezni nacionalni organ. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Izjema ali omejitev bi morala 

zajemati digitalne uporabe del in drugih 

predmetov urejanja, kot je na primer 

uporaba delov ali izvlečkov iz del v 

podporo, oplemenitenje ali dopolnitev 

poučevanja, vključno s povezanimi učnimi 

dejavnostmi. Uporaba del ali drugih 

predmetov urejanja, zajeta v izjemi ali 

omejitvi, bi morala biti omejena na 

dejavnost poučevanja in učne dejavnosti, 

za izvajanje katerih so odgovorne 

izobraževalne ustanove, vključno s 

preverjanji znanja, ter na tisto, kar je 

(16) Izjema ali omejitev bi morala 

zajemati digitalne uporabe del in drugih 

predmetov urejanja, kot je na primer 

uporaba delov ali izvlečkov iz del v 

podporo, oplemenitenje ali dopolnitev 

poučevanja, vključno s povezanimi učnimi 

dejavnostmi. Uporaba del ali drugih 

predmetov urejanja, zajeta v izjemi ali 

omejitvi, bi morala biti omejena na 

dejavnost poučevanja in učne dejavnosti, 

za izvajanje katerih so odgovorne 

ustanove, ki so priznane ali akreditirane 

kot izobraževalne ustanove, ali ki potekajo 
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potrebno za doseganje cilja teh dejavnosti. 

Izjema ali omejitev bi morala zajemati tako 

uporabo z digitalnimi pripomočki v 

učilnici kot tudi spletne uporabe preko 

varne elektronske mreže izobraževalne 

ustanove, do katere bi moral biti dostop 

zaščiten, po možnosti z avtentikacijskimi 

postopki. Izjema ali omejitev bi se morala 

razumeti kot izpolnjevanje specifičnih 

potreb invalidnih oseb po dostopnosti v 

kontekstu ilustracij pri poučevanju. 

v izobraževalnem programu, ki ga je 

priznal in akreditiral ustrezni nacionalni 

organ. Izjema ali omejitev bi morala 

zajemati tako uporabo z digitalnimi 

pripomočki na kraju, kjer fizično poteka 

poučevanje, vključno kadar to poteka 

zunaj prostorov ustanove, kot tudi spletne 

uporabe preko varne elektronske mreže 

ustanove, do katere bi moral biti dostop 

zaščiten, po možnosti z avtentikacijskimi 

postopki. Izjema ali omejitev bi se morala 

razumeti kot izpolnjevanje specifičnih 

potreb invalidnih oseb po dostopnosti v 

kontekstu ilustracij pri poučevanju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Za namene te direktive bi se moralo 

šteti, da so dela in drugi predmeti urejanja 

trajno v zbirki ustanove za kulturno 

dediščino, kadar so izvodi v lasti ali trajni 

hrambi ustanove za varstvo kulturne 

dediščine, na primer kot posledica prenosa 

lastništva ali licenčnih sporazumov. 

(21) Za namene te direktive bi se moralo 

šteti, da so dela in drugi predmeti urejanja 

trajno v zbirki ustanove za kulturno 

dediščino, kadar so izvodi v lasti ali trajni 

hrambi ustanove za varstvo kulturne 

dediščine, na primer kot posledica prenosa 

lastništva, licenčnih pogodb ali 

deponiranja obveznega izvoda. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Prakse kolektivnega upravljanja se 

med državami članicam ter ustvarjalnimi 

in kulturnimi sektorji razlikujejo, zato je 
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treba najti rešitev za primere, ko 

mehanizmi licenciranja niso učinkovita 

rešitev, na primer zaradi pomanjkanja 

kolektivnega licenciranja ali dejstva, da 

organizacija za kolektivno upravljanje 

pravic ni uspela pridobiti priznanja v 

državi članici ali v določenem sektorju. V 

takšnih primerih, ko so mehanizmi 

licenciranja pomanjkljivi, je treba določiti 

izjemo, ki bo ustanovam za kulturno 

dediščino omogočala, da razprodana dela, 

ki jih hranijo v lastnih zbirkah, dajo na 

voljo na spletu na svojih varnih 

tehnoloških omrežjih. Vendar je treba pri 

tem avtorjem zagotoviti možnost izdaje 

licenc ali oblikovanja organizacij za 

kolektivno upravljanje in jih vključiti v 

ugotavljanje, ali so te licence na voljo ali 

ne. Poleg tega bi morali imeti imetniki 

pravic možnost, da ugovarjajo vključitvi 

svojih del na tovrstnih varnih tehnoloških 

omrežjih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) ker projekti masovne digitalizacije 

lahko pomenijo znatne naložbe za ustanove 

za kulturno dediščino, jim licence, 

odobrene v okviru mehanizmov, 

predvidenih v tej direktivi, ne bi smele 

preprečiti ustvarjanja razumnih prihodkov 

za kritje stroškov in stroškov za 

digitalizacijo in razširjanje del in drugih 

predmetov urejanja, ki jih zajema 

dovoljenje. 

(27) ker projekti masovne digitalizacije 

lahko pomenijo znatne naložbe za ustanove 

za kulturno dediščino, jim licence, 

odobrene v okviru mehanizmov, 

predvidenih v tej direktivi, ne bi smele 

preprečiti ustvarjanja razumnih prihodkov 

za prispevanje h kritju stroškov licence in 

stroškov za digitalizacijo in razširjanje del 

in drugih predmetov urejanja, ki jih zajema 

licenca. 

Or. en 
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Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (30a) Ohranjanje dediščine Unije je 

izjemno pomembno in bi ga bila treba v 

korist prihodnjih generacij okrepiti. To bi 

bilo treba doseči predvsem z zaščito 

objavljene dediščine. Zato bi bilo treba 

uvesti deponiranje na osnovi predpisov 

Unije o zbiranju obveznega izvoda 

publikacij, da bi zagotovili sistematično 

zbiranje publikacij, ki obravnavajo zadeve 

v zvezi z Unijo, kot so pravo Unije, njena 

zgodovina in povezovanje, politika Unije 

ter njena demokracija, institucionalne 

zadeve in politike, s tem pa intelektualnih 

dosežkov Unije in prihodnje objavljene 

dediščine. Tovrstno dediščino bi bilo treba 

ohraniti z ustanovitvijo arhiva Unije za 

publikacije, ki obravnavajo zadeve v zvezi 

z Unijo, na voljo pa bi jo bilo treba dati 

tudi državljanom Unije in prihodnjim 

generacijam. Knjižnico Evropskega 

parlamenta naj se kot knjižnico edine 

institucije Unije, ki neposredno zastopa 

državljane Unije, imenuje za depozitarno 

knjižnico Unije. Da ne bi ustvarili 

prevelikega bremena za založnike, tiskarje 

in uvoznike, naj bi se v knjižnici 

Evropskega parlamenta deponirale le 

elektronske publikacije, kot so e-knjige, e-

publikacije in e-revije. Knjižnica 

Evropskega parlamenta naj bi bralcem 

ponujala publikacije, ki se v njej 

deponirajo na osnovi predpisov Unije o 

zbiranju obveznega izvoda publikacij za 

namene raziskav ali študij in pod 

nadzorom knjižnice Evropskega 

parlamenta. Tovrstne publikacije ne bi 

smele biti na voljo na spletu zunaj. 

Or. en 
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Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Svobodni in pluralni mediji so 

bistvenega pomena za zagotavljanje 

kakovostnega novinarstva in dostopa 

državljanov do informacij. Temeljno 

prispevajo k javni razpravi in pravilnemu 

delovanju demokratične družbe. Pri 

prehodu iz tiskanih v digitalne medije se 

založniki medijskih publikacij soočajo s 

težavami pri izdajanju licenc za spletno 

uporabo svojih publikacij in povrnitvi 

naložb. Ker založniki medijskih publikacij 

niso priznani kot imetniki pravic, sta 
licenciranje in izvrševanje v digitalnem 

okolju pogosto kompleksna in 

neučinkovita. 

(31) Odprti internet in pluralni mediji so 

bistvenega pomena za zagotavljanje 

kakovostnega novinarstva in dostopa 

državljanov do informacij. Temeljno 

prispevajo k javni razpravi in pravilnemu 

delovanju demokratične družbe. Pri 

prehodu s tiskanih v digitalne medije se 

založniki medijskih publikacij soočajo s 

težavami pri uveljavljanju svojega statusa 

za namene uveljavljanja pravic, ki jim 

pripadajo v skladu z zakonom ali z 

dodelitvijo, licenco ali katerim koli 

drugim pogodbenim dogovorom. 
Licenciranje in izvrševanje v digitalnem 

okolju sta pogosto kompleksna in 

neučinkovita, saj založniki medijskih 

publikacij niso priznani kot upravičenci 

na podlagi domneve, da lahko uveljavljajo 

pravice do različnih prispevkov v svojih 

medijskih publikacijah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Priznati je treba organizacijski in 

finančni prispevek založnikov pri 

proizvodnji tiskanih publikacij ter ju 

dodatno spodbujati, da se zagotovi trajnost 

založniške panoge. Zato je treba na ravni 

Unije zagotoviti harmonizirano pravno 

varstvo za tiskane publikacije v zvezi z 

digitalnimi uporabami. Tako varstvo bi 

bilo treba uspešno zagotoviti tako, da bi v 

pravo Unije uvedli avtorskim sorodne 

(32) Priznati je treba organizacijski in 

finančni prispevek založnikov pri 

proizvodnji medijskih publikacij ter ju 

dodatno spodbujati, da se zagotovi trajnost 

založniške panoge. Zato je treba na ravni 

Unije zagotoviti harmonizirano pravno 

varstvo za medijske publikacije v zvezi z 

digitalnimi uporabami. Tako varstvo bi 

bilo treba uspešno zagotoviti tako, da bi v 

pravo Unije uvedli domnevo, da so 
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pravice za reproduciranje in dajanje na 

voljo tiskanih publikacij v zvezi z 

digitalnimi uporabami. 

založniki medijskih publikacij upravičeni, 

da v svojem imenu zagovarjajo pravice 

avtorjev in uveljavljajo pravna sredstva v 

zvezi z deli, objavljenimi v njihovih 

medijskih publikacijah, in njihovo 

digitalno uporabo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Za namene te direktive je treba 

opredeliti pojem tiskane publikacije tako, 

da zajema le medijske publikacije, ki jih 

objavi ponudnik storitve, ki se občasno ali 

redno posodabljajo v vseh medijih za 

obveščanje ali zabavo. Take publikacije bi 

na primer vključevale dnevne časopise, 

tedenske ali mesečne revije splošnega ali 

posebnega interesa in spletne strani z 

aktualno-informativnimi vsebinami. 

Periodičnih publikacije, ki se objavijo v 

znanstvene ali akademske namene, na 

primer znanstvene revije, ne bi smela 

zajemati zaščita, ki se prizna medijskih 

publikacijam na podlagi te direktive. Ta 

zaščita ne zajema dejanj v zvezi z 

vstavljanjem hiperpovezav, ki ne 

predstavljajo priobčitve javnosti. 

(33) Za namene te direktive je treba 

opredeliti pojem tiskane publikacije tako, 

da zajema le medijske publikacije, ki jih 

objavi ponudnik storitve, ki se občasno ali 

redno posodabljajo v vseh medijih za 

obveščanje ali zabavo. Take publikacije bi 

na primer vključevale dnevne časopise, 

tedenske ali mesečne revije splošnega ali 

posebnega interesa in spletne strani z 

aktualno-informativnimi vsebinami. 

Periodičnih publikacije, ki se objavijo v 

znanstvene ali akademske namene, na 

primer znanstvene revije, ne bi smela 

zajemati zaščita, ki se prizna medijskih 

publikacijam na podlagi te direktive. Ta 

zaščita ne zajema dejanj v zvezi z 

računalniškim sklicevanjem ali 

indeksacijskim sistemom, kot je 

vstavljanje hiperpovezav. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 34 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Pravice, ki se s to direktivo dajejo 

založnikom medijskih publikacij, bi 

morale imeti enako področje uporabe 

kakor pravice do reproduciranja in 

dajanja na voljo javnosti, zagotovljene z 

Direktivo 2001/29/ES, kar zadeva 

digitalno uporabo. Zanje bi morale veljati 

tudi enake določbe o izjemah in omejitvah 

kot za tiste, ki se uporabljajo za pravice, 

zagotovljene z Direktivo 2001/29/ES, 

vključno z izjemo za namene citiranja, kot 

je kritika ali ocena, določena v členu 

5(3)(d) navedene direktive. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 – odstavek 1 

 

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. 

Če izvajalci storitev informacijske družbe 

dejavno in neposredno sodelujejo pri 

dajanju vsebin, ki jih naložijo uporabniki, 

na voljo javnosti, in če ta dejavnost ni 

zgolj tehnične, samodejne in pasivne 

narave, so dolžni skleniti licenčne 

sporazume z imetniki pravic, če niso 

upravičeni do ureditve odgovornosti iz 

člena 14 Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta34. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Glede na člen 14 je treba preveriti, ali ima 

ponudnik storitev dejavno vlogo, tudi z 

optimizacijo predstavitve naloženih del ali 

predmetov urejanja ali njihove promocije, 

ne glede na naravo sredstev, ki jih v ta 

namen uporablja. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

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 kakršna koli licenčna pogodba 

lahko delovala, bi morali ponudniki 

storitev informacijske družbe, ki dejavno 

in neposredno sodelujejo pri dajanju 

vsebin, ki jih naložijo uporabniki, na voljo 

javnosti, sprejeti primerne in sorazmerne 

ukrepe za zagotovitev zaščite del ali drugih 

predmetov urejanja, kot je uporaba 

učinkovitih tehnologij. 

Or. en 

 



 

PE601.094v01-00 22/55 PR\1119413SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za izvajanje takih ukrepov, bi morali 

imetniki pravic ponudnikom storitev 

zagotoviti natančno identificirana dela ali 

druge predmete urejanja, za katere 

menijo, da imajo zanje pravice na 

področju avtorskih pravic. Imetniki pravic 

bi morali ohraniti odgovornost za 

zahtevke tretjih oseb v zvezi z uporabo del, 

ki jih identificirajo kot lastna, pri 

izvajanju kakršne koli pogodbe s 

ponudnikom storitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

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 

(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 
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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. 

natančnosti 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. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 41 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(41) Pri uporabi obveznosti glede 

preglednosti bi bilo treba upoštevati 

posebnosti različnih vsebinskih sektorjev 

in pravic avtorjev in izvajalcev v vsakem 

sektorju. Države članice bi se morale 

posvetovati z vsemi zadevnimi 

zainteresiranimi stranmi, saj bi to 

pripomoglo k določitvi posebnih zahtev za 

posamezne sektorje. Kot možnost za 

dosego dogovora med zadevnimi 

zainteresiranimi stranmi glede preglednosti 

bi bilo treba preučiti kolektivna 

pogajanja. Da bi sedanje prakse poročanja 

lahko prilagodili obveznostim glede 

preglednosti, bi bilo treba določiti 

prehodno obdobje. Ni treba, da bi se 

obveznosti glede preglednosti uporabljale 

za dogovore, sklenjene med organizacijami 

za kolektivno upravljanje pravic, saj zanje 

že veljajo obveznosti glede preglednosti v 

skladu z Direktivo 2014/26/EU. 

(41) Pri uporabi obveznosti glede 

preglednosti bi bilo treba upoštevati 

posebnosti različnih vsebinskih sektorjev 

in pravic avtorjev in izvajalcev v vsakem 

sektorju, tudi pomembnost in naravo 

prispevka avtorja ali izvajalca k 

celotnemu delu ali izvedbi. Države članice 

bi se morale posvetovati z vsemi 

ustreznimi zainteresiranimi stranmi, da bi 

lahko določile posebne zahteve za 

posamezne sektorje ter omogočile 

oblikovanje standardnih zahtev in 

postopkov v zvezi s poročanjem za vsak 

sektor. Kolektivna pogajanja bi bilo treba 

obravnavati kot možnost za dosego 

dogovora med ustreznimi zainteresiranimi 

stranmi glede preglednosti, tam pa, kjer že 

obstajajo kolektivne pogodbe, ki vsebujejo 

obveznosti glede preglednosti,  pa šteti, da 

so obveznosti glede preglednosti 

izpolnjene. Da bi sedanje prakse poročanja 

lahko prilagodili obveznostim glede 

preglednosti, bi bilo treba določiti 

prehodno obdobje. Ni treba, da bi se 

obveznosti glede preglednosti uporabljale 

za dogovore, sklenjene med organizacijami 

za kolektivno upravljanje pravic, saj zanje 

že veljajo obveznosti glede preglednosti v 

skladu z Direktivo 2014/26/EU. 

Or. en 
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Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 42 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(42) Nekatere pogodbe za izkoriščanje 

pravic, harmoniziranih na ravni Unije so 

dolgotrajne in nudijo avtorjem in 

izvajalcem le malo možnosti, da bi se o 

njih ponovno pogajali s svojimi 

nasprotnimi pogodbenimi strankami ali 

njihovimi pravimi nasledniki. Zato bi 

moral brez poseganja v zakonodajo, ki se 

za pogodbe uporablja v državah članicah, 

obstajati mehanizem za prilagoditev 

nadomestila za primere, ko je nadomestilo, 

ki je bilo prvotno dogovorjeno v okviru 

licence ali prenosa pravic, nesorazmerno 

nizko v primerjavi z zadevnimi prihodki in 

koristmi, ki izhajajo iz izkoriščanja dela ali 

posnetka izvedbe, tudi glede na 

preglednost, ki jo zagotavlja ta direktiva. 

Pri oceni položaja bi bilo treba upoštevati 

posebne okoliščine vsakega primera ter 

posebnosti in prakse različnih vsebinskih 

sektorjev. Če se stranki ne dogovorita za 

prilagoditev nadomestila, bi moral imeti 

avtor ali izvajalec pravico do uveljavljanja 

zahtevka po sodni poti ali pri drugem 

pristojnem organu. 

(42) Nekatere pogodbe za izkoriščanje 

pravic, harmoniziranih na ravni Unije so 

dolgotrajne in nudijo avtorjem in 

izvajalcem le malo možnosti, da bi se o 

njih ponovno pogajali s svojimi 

nasprotnimi pogodbenimi strankami ali 

njihovimi pravimi nasledniki. Zato bi 

moral brez poseganja v zakonodajo, ki se 

za pogodbe uporablja v državah članicah, 

obstajati mehanizem za prilagoditev 

nadomestila za primere, ko je nadomestilo, 

ki je bilo prvotno dogovorjeno v okviru 

licence ali prenosa pravic, nesorazmerno 

nizko v primerjavi z zadevnimi 

nepredvidenimi neto prihodki in koristmi, 

ki izhajajo iz izkoriščanja dela ali posnetka 

izvedbe, tudi glede na preglednost, ki jo 

zagotavlja ta direktiva. Pri oceni položaja 

bi bilo treba upoštevati posebne okoliščine 

vsakega primera ter posebnosti in prakse 

različnih vsebinskih sektorjev. Če se 

stranki ne dogovorita za prilagoditev 

nadomestila, bi moral imeti avtor ali 

izvajalec pravico do uveljavljanja zahtevka 

po sodni poti ali pri drugem pristojnem 

organu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Razen v primerih iz člena 6 ta 

direktiva ne posega v obstoječa pravila iz 

trenutno veljavnih direktiv na tem 

področju, zlasti direktiv 96/9/ES, 

2. Razen v primerih iz člena 6 ta 

direktiva ne posega v obstoječa pravila iz 

trenutno veljavnih direktiv na tem 

področju, zlasti direktiv 96/9/ES, 



 

PR\1119413SL.docx 25/55 PE601.094v01-00 

 SL 

2001/29/ES, 2006/115/ES, 2009/24/ES, 

2012/28/EU in 2014/26/EU, ter nanje v 

ničemer ne vpliva. 

2000/31/ES, 2001/29/ES, 2006/115/ES, 

2009/24/ES, 2012/28/EU in 2014/26/EU, 

ter nanje v ničemer ne vpliva. 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 13 predlagane direktive se nanaša prav na ponudnike storitev informacijske družbe in 

na obveznosti, ki naj bi jih ti imeli pri izvajanju pogodb z imetniki pravic za uporabo del, 

zaščitenih z avtorskimi pravicami. Člen 13 torej dopolnjuje pravila, določena v direktivi o 

elektronskem poslovanju. Zaradi pravne jasnosti in varnosti je torej treba v tej direktivi 

nakazati, da jo direktiva o elektronskem poslovanju dopolnjuje, in zato v člen 1(2) vključiti 

sklicevanje nanjo. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 2 – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) „ustanova za varstvo kulturne 

dediščine“ pomeni javno dostopno 

knjižnico ali muzej, arhiv ali filmsko 

ustanovo ali ustanovo za avdio dediščino; 

(3) „ustanova za varstvo kulturne 

dediščine“ pomeni javno dostopne 

knjižnice, izobraževalne ustanove in 

muzeje, pa tudi arhive ali filmske 

ustanove ali ustanove za avdio dediščino 

ter javne radiodifuzijske hiše s sedežem v 

državah članicah; 

Or. en 

Obrazložitev 

Pravo unije že zagotavlja opredelitev ustanove kulturne dediščine, in sicer v uvodnih izjavah 

1 in 23 ter členih 1(1) in 2(a)(b) direktive o osirotelih delih, pa tudi v členu 5(2)(c) direktive 

Infosoc. Zaradi pravne varnosti mora biti opredelitev teh ustanov usklajena. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 2 – točka 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) „poučevanje“ pomeni 

izobraževalni proces, ki se izvaja v 

prostorih ustanove, ki jo je ustrezni 
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nacionalni organ priznal ali akreditiral 

kot izobraževalno ustanovo, ali v okviru 

izobraževalnega programa, ki ga je 

priznal in akreditiral ustrezni nacionalni 

organ; 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev poučevanja jasno določa izjemo iz člena 4. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 2 – točka 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) „razprodano delo“ pomeni delo, ki 

v celoti, v vseh svojih različicah in 

pojavitvah, ni več komercialno na voljo po 

običajnih trgovinskih kanalih in za 

katerega ni več mogoče razumno 

pričakovati, da bo tako na voljo v vseh 

svojih različicah in pojavitvah, vključno z 

deli, ki so predhodno bila komercialno na 

voljo, in deli, ki nikoli niso bila 

komercialno na voljo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev razprodanih del se prestavi v člen o opredelitvah pojmov in odraža opredelitev, 

ki jo že uporabljajo Komisija in imetniki pravic. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice določijo izjemo od 

pravic iz člena 2 Direktive 2001/29/ES, 

členov 5(a) in 7(1) Direktive 96/9/ES in 

člena 11(1) te direktive za reprodukcije in 

1. Države članice določijo izjemo od 

pravic iz člena 2 Direktive 2001/29/ES, 

členov 5(a) in 7(1) Direktive 96/9/ES in 

člena 11(1) te direktive za reprodukcije in 
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pridobivanje izvlečkov vsebine, ki jih 

opravijo raziskovalne organizacije, da bi 

izvajale besedilno in podatkovno 

rudarjenje na delih ali drugih predmetih 

urejanja, do katerih imajo zakonit dostop 

za namene znanstvenega raziskovanja. 

pridobivanje izvlečkov vsebine, ki jih 

opravi oseba, ki ima zakonit dostop do del 

ali drugih predmetov urejanja, pod 

pogojem, da se reprodukcija ali izvlečki 

vsebine uporabljajo le za namene 

besedilnega in podatkovnega rudarjenja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Z avtorskimi pravicami povezani procesi pri uporabi tehnologije za besedilno in podatkovno 

rudarjenje ne pomenijo samega procesa besedilnega in podatkovnega rudarjenja, ki vključuje 

branje in preučevanje digitalno shranjenih informacij, temveč proces dostopanja in proces, s 

katerim se informacija normalizira, da se omogoči avtomatizirana računalniška analiza te 

informacije. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice določijo, da imajo 

imetniki pravic, ki dela ali druge predmete 

urejanja v glavnem tržijo za raziskovalne 

namene, obveznost, da raziskovalnim 

organizacijam, ki nimajo zakonitega 

dostopa do teh del ali drugih predmetov 

urejanja, dovolijo dostop do podatkovnih 

nizov, ki jim omogočajo le besedilno in 

podatkovno rudarjenje. Države članice 

lahko določijo tudi, da lahko imetniki 

pravic zahtevajo nadomestilo za izpolnitev 

te zahteve, če je nadomestilo povezano s 

stroški formatiranja teh podatkovnih 

nizov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če založniki zagotavljajo že normalizirane podatkovne nize, lahko zaračunajo nadomestilo za 

kritje stroškov tega procesa. 
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Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Države članice imenujejo objekt za 

varno hrambo podatkovnih nizov, ki se 

uporabljajo v raziskavah s tehnologijami 

za besedilno in podatkovno rudarjenje, in 

omogočajo dostop do njih le za namene 

preverjanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obravnavati je treba možnost, da se podatkovni nizi uporabijo za druge namene, pri čemer je 

treba upoštevati, da je treba pri raziskavah pogosto preveriti osnovne podatkovne nize, na 

katerih temeljijo izsledki. Države članice bi morale vzpostaviti zmogljivosti za hrambo teh 

podatkovnih nizov, do katerih je mogoče dostopati le za preverjanje raziskav. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice uredijo izjemo ali 

omejitev pravic iz členov 2 in 3 Direktive 

2001/29/ES, členov 5(a) in 7(1) Direktive 

96/9/ES, člena 4(1) Direktive 2009/24/ES 

in člena 11(1) te direktive, da bi omogočile 

digitalno uporabo del in drugih predmetov 

urejanja izključno za namen ilustracije pri 

poučevanju, kolikor to upravičuje 

nekomercialni namen, ki ga je treba 

doseči, pod pogojem da: 

1. Države članice uredijo izjemo ali 

omejitev pravic iz členov 2 in 3 Direktive 

2001/29/ES, členov 5(a) in 7(1) Direktive 

96/9/ES, člena 4(1) Direktive 2009/24/ES 

in člena 11(1) te direktive, da bi omogočile 

digitalno uporabo del in drugih predmetov 

urejanja izključno za namen ilustracije pri 

poučevanju, kolikor to upravičuje 

izobraževalni namen, ki ga je treba doseči, 

pod pogojem da: 

Or. en 

Obrazložitev 

Ne glede na ponudnika izobraževanja mora biti uporaba avtorsko zaščitenega gradiva za 

ilustracijo pri izobraževanju omejena samo na izobraževalne dejavnosti. 
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Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) uporaba poteka v prostorih 

izobraževalne ustanove ali prek varnega 

elektronskega omrežja, ki je dostopno 

zgolj učencem ali študentom 

izobraževalne ustanove in učiteljskemu 

osebju; 

(a) je uporaba omejena na posebej 

omejen krog udeležencev poučevanja, kot 

so učenci ali študenti in učiteljsko osebje; 

Or. en 

Obrazložitev 

Uporaba izjeme iz člena 4(1) mora biti omejena na udeležence poučevanja, kot so učenci ali 

študenti in učiteljsko osebje. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice lahko določijo, da se 

sprejeta izjema skladno z odstavkom 1 ne 

uporablja na splošno ali v zvezi s 

posebnimi vrstami del ali drugih 

predmetov urejanja, če so ustrezne licence, 

ki dovoljujejo opisana dejanja v odstavku 

1, na enostaven način na voljo na trgu. 

Države članice lahko določijo, da se 

sprejeta izjema skladno z odstavkom 1 ne 

uporablja na splošno ali v zvezi s 

posebnimi vrstami del ali drugih 

predmetov urejanja, če ustrezne licenčne 

pogodbe, ki dovoljujejo opisana dejanja v 

odstavku 1, obstajajo in so prilagojene 

potrebam in posebnostim izobraževalnih 

ustanov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice, ki izkoristijo določbo iz 

prvega pododstavka, sprejmejo potrebne 

ukrepe, da zagotovijo ustrezno 

razpoložljivost in vidnost licenc, ki 

dovoljujejo dejanja, opisana v odstavku 1, 

za izobraževalne ustanove. 

Države članice, ki izkoristijo določbo iz 

prvega pododstavka, sprejmejo potrebne 

ukrepe, da zagotovijo ustrezno 

razpoložljivost, dostopnost in vidnost 

licenčnih pogodb, ki dovoljujejo dejanja, 

opisana v odstavku 1, za izobraževalne 

ustanove. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če se poučevanje zagotavlja na komercialni osnovi, lahko države članice uvedejo obvezno 

nadomestilo za uporabo gradiva, tudi če gre za akreditiran ali priznan program. Več držav 

članic je že uveljavilo izjemo ali omejitev za ilustracijo pri poučevanju, vključno s strukturo 

licenčnih pogodb. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija po posvetovanju z vsemi 

zainteresiranimi stranmi najhitreje ... [tri 

leta od začetka veljavnosti te direktive] 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o razpoložljivosti teh licenčnih 

pogodb, da po potrebi predlagajo 

izboljšave. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice določijo izjemo od 

pravic iz členov 2 in 3 Direktive 

2001/29/ES, členov 5(a) in 7(1) Direktive 
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96/9/ES, člena 4(1) Direktive 2009/24/ES 

in člena 11(1) te direktive, ki ustanovam 

za varstvo kulturne dediščine dovoljuje 

izdelavo izvodov razprodanih del, ki so 

trajno na voljo v njihovih zbirkah v 

njihovem varnem elektronskem omrežju 

za nekomercialne namene, če se navede 

ime avtorja ali drugega določljivega 

imetnika pravic, razen v primeru, če se 

izkaže, da ta navedba ni možna. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker se priznava pomen ohranjanja del in drugih predmetov urejanja, ki so trajno na voljo v 

zbirkah ustanov za varstvo kulturne dediščine, in ker se priznava, da je treba omogočiti 

izdajanje neizključnih licenc prek organizacij za kolektivno upravljanje pravic, da se bodo 

lahko dela distribuirala prek zaprtih in varnih portalov za kulturne nekomercialne namene, je 

pomembno, da se razvije rešitev za dela in sektorje, za katere licenciranje ni na voljo. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. imetniki pravic lahko kadar koli 

ugovarjajo dejstvu, da se njihova dela ali 

drugi predmeti urejanja štejejo za 

razprodana, in izključijo možnost, da bi 

bila njihova dela na voljo v varnem 

elektronskem omrežju ustanove za varstvo 

kulturne dediščine. 

Or. en 

Obrazložitev 

Imetniki pravic lahko ugovarjajo vključitvi svojih del na tovrstnih varnih portalih. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Države članice lahko določijo, da 

se izjema, sprejeta v skladu z odstavkom 

1a, ne uporablja na splošno ali v zvezi s 

posebnimi vrstami del ali drugih 

predmetov urejanja, če so neizključne 

licence iz odstavka 1 na voljo ali je 

mogoče razumno pričakovati, da bodo na 

voljo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1d. Države članice po posvetovanju z 

imetniki pravic, organizacijami za 

kolektivno upravljanje pravic in 

ustanovami za varstvo kulturne dediščine 

ugotovijo razpoložljivost teh rešitev, ki 

temeljijo na licencah. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zagotoviti je treba možnost izdaje teh licenc, poleg tega je treba navedene deležnike vključiti 

v ugotavljanje, ali so te licence na voljo ali ne. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Delo ali predmet urejanja se šteje za 

razprodano, kadar celotno delo ali drug 

predmet urejanja v vseh svojih prevodih, 

različicah in pojavitvah ni na voljo 

javnosti po običajnih trgovinskih kanalih 

črtano 
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ter ni mogoče razumno pričakovati, da bo 

postalo na voljo javnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev je bila prestavljena v člen 2, ki vsebuje opredelitve. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Država članica po posvetovanju z imetniki 

pravic, kolektivnimi organizacijami za 

upravljanje pravic in ustanovami za varstvo 

kulturne dediščine zagotovi, da zahteve, ki 

se uporabljajo za ugotavljanje, ali se dela 

in drugi predmeti urejanja lahko licencirajo 

v skladu z odstavkom 1, ne presegajo 

tistega, kar je potrebno in razumno, ter ne 

preprečuje možnosti, da se za zbirko kot 

celoto ugotovi status razprodanega dela, 

kadar se lahko razumno domneva, da so 

vsa dela ali drugi predmeti urejanja v zbirki 

razprodani. 

Država članica po posvetovanju z imetniki 

pravic, organizacijami za kolektivno 

upravljanje pravic in ustanovami za varstvo 

kulturne dediščine zagotovi, da zahteve, ki 

se uporabljajo za ugotavljanje, ali se dela 

in drugi predmeti urejanja lahko licencirajo 

v skladu z odstavkom 1 ali uporabljajo v 

skladu z odstavkom 1a, ne presegajo 

tistega, kar je potrebno in razumno, ter ne 

preprečuje možnosti, da se za zbirko kot 

celoto ugotovi status razprodanega dela, 

kadar se lahko razumno domneva, da so 

vsa dela ali drugi predmeti urejanja v zbirki 

razprodani. 

Or. en 

Obrazložitev 

Navesti je treba odstavek 1a, da se zagotovi, da imetniki pravic sodelujejo tudi pri 

ugotavljanju potrebnih in razumnih zahtev za določanje, ali sodijo v določene izjeme. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da se 

sprejmejo ustrezni ukrepi za obveščanje 

3. Države članice zagotovijo, da se 

sprejmejo učinkoviti in preverljivi ukrepi 
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javnosti o: za obveščanje javnosti o: 

(a)  označitvi del ali drugih predmetov 

urejanja kot razprodanih; 

(a)  označitvi del ali drugih predmetov 

urejanja kot razprodanih; 

(b)  licenci in zlasti njeni uporabi za 

nezastopane imetnike pravic; 

(b)  licenci in zlasti njeni uporabi za 

nezastopane imetnike pravic; 

(c) možnosti ugovora imetnikov pravic 

iz točke (c) odstavka 1; 

(c) možnosti ugovora imetnikov pravic 

iz točke (c) odstavka 1 in odstavka 1a; 

tudi v razumnem roku, preden se dela ali 

drugi predmeti urejanja digitalizirajo, 

distribuirajo, priobčijo javnosti ali dajo na 

voljo. 

tudi v razumnem roku šestih mesecev, 

preden se dela ali drugi predmeti urejanja 

digitalizirajo, distribuirajo, priobčijo 

javnosti ali dajo na voljo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Uskladitev s predlogi sprememb k prejšnjim odstavkom in s sodbo Sodišča Evropske unije. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Odstavki 1, 2 in 3 se ne uporabljajo 

za dela ali druge predmete urejanja 

državljanov tretjih držav, razen kadar se 

uporabljata točki (a) in (b) odstavka 4. 

5. Odstavki od 1 do 1c, 2 in 3 se ne 

uporabljajo za dela ali druge predmete 

urejanja državljanov tretjih držav, razen 

kadar se uporabljata točki (a) in (b) 

odstavka 4. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Dela ali drugi predmeti urejanja, ki 

jih zajemajo izdane licence v skladu s 

členom 7, lahko uporablja ustanova za 

varstvo kulturne dediščine v skladu z 

1. Dela ali drugi predmeti urejanja, ki 

jih zajemajo izdane licence v skladu s 

členom 7(1), lahko uporablja ustanova za 

varstvo kulturne dediščine v skladu z 

licenčnimi pogoji v vseh državah članicah. 
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licenčnimi pogoji v vseh državah članicah. Dela ali druge predmete urejanja, ki 

sodijo v uporabo v skladu s členom 7(1a), 

lahko uporabljajo ustanove za varstvo 

kulturne dediščine v vseh državah 

članicah. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sprememba odraža predlog spremembe k členu 7, poleg tega zagotavlja širšo možnost 

dostopa do portala, prek katerega je mogoče dostopati do informacij o licencah. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da so 

informacije, ki omogočajo identifikacijo 

del ali drugih predmetov urejanja, ki jih 

zajema licenca, izdana v skladu s členom 7, 

in informacije o možnosti ugovora 

imetnikov pravic iz člena 7(1)(c) javno 

dostopne na enotnem spletnem portalu 

najmanj šest mesecev, preden so dela ali 

drugi predmeti urejanja digitalizirani, 

distribuirani, priobčeni javnosti ali dani na 

voljo v državah članicah razen tiste, kjer je 

bila licenca izdana, in sicer za celotno 

obdobje trajanje licence. 

2. Države članice zagotovijo, da so 

informacije, ki omogočajo identifikacijo 

del ali drugih predmetov urejanja, ki jih 

zajema licenca, izdana v skladu s členom 

7(1) ali navedena v členu 7(1a), in 

informacije o možnosti ugovora imetnikov 

pravic iz člena 7(1)(c) in člena 7(1b) javno 

dostopne na enotnem spletnem portalu, ki 

je javno dostopen, najmanj šest mesecev, 

preden so dela ali drugi predmeti urejanja 

digitalizirani, distribuirani, priobčeni 

javnosti ali dani na voljo v državah 

članicah razen tiste, kjer je bila licenca 

izdana, in sicer za celotno obdobje trajanje 

licence. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo reden dialog Države članice zagotovijo reden dialog 
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med reprezentativnimi organizacijami 

uporabnikov in imetnikov pravic ter vseh 

drugih relevantnih organizacij, da bi na 

ravni posameznega sektorja spodbudile 

relevantnost in uporabnost mehanizmov 

licenciranja iz člena 7(1), zagotovile 

učinkovitost zaščitnih ukrepov za imetnike 

pravic iz tega poglavja, zlasti glede 

ukrepov za obveščanje javnosti, in, kadar 

se uporablja, pripomogle k določitvi zahtev 

iz drugega pododstavka člena 7(2). 

med reprezentativnimi organizacijami 

uporabnikov in imetnikov pravic ter vseh 

drugih relevantnih organizacij, da bi na 

ravni posameznega sektorja spodbudile 

relevantnost in uporabnost mehanizmov 

licenciranja iz člena 7(1) ter delovanje 

izjem iz člena 7(1a), zagotovile 

učinkovitost zaščitnih ukrepov za imetnike 

pravic iz tega poglavja, zlasti glede 

ukrepov za obveščanje javnosti, in, kadar 

se uporablja, pripomogle k določitvi zahtev 

iz drugega pododstavka člena 7(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Naslov III – poglavje 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 POGLAVJE 2a 

 Dostop do objav EU 

 Člen 10a 

 Deponiranje obveznega izvoda Unije 

 1. Deponiranje obveznega izvoda 

Unije velja za vsako elektronsko 

publikacijo, ki obravnava zadeve v zvezi z 

Unijo, kot so pravo Unije, njena 

zgodovina in povezovanje, politika Unije 

ter njena demokracija, institucionalne 

zadeve in politike, in se da na voljo 

javnosti v Uniji.  

 2. Knjižnica Evropskega parlamenta 

je upravičena do brezplačne dostave 

enega izvoda vsake publikacije iz odstavka 

1. 

 3. Obveznost iz odstavka 1 se 

uporablja za založnike, tiskarne in 

uvoznike publikacij za dela, ki jih 

objavijo, natisnejo ali uvozijo v Unijo.  

 4. Publikacije iz odstavka 1 od 

datuma, ko se dostavijo knjižnici 
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Evropskega parlamenta, postanejo del 

njene stalne zbirke. Dajo se na voljo 

uporabnikom v prostorih knjižnice 

Evropskega parlamenta izključno za 

namene raziskav ali študija akreditiranih 

raziskovalcev in pod nadzorom knjižnice 

Evropskega parlamenta.  

 5.  Komisija sprejme akte, s katerimi 

podrobno opredeli načine dostave 

publikacij iz odstavka 1 knjižnici 

Evropskega parlamenta. .  

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 za založnike 

medijskih publikacij določijo domnevo 

glede zastopanja avtorjev književnih del, 

ki jih vsebujejo te publikacije, in pravno 

zmogljivost za vložitev tožbe v njihovem 

imenu pri zagovarjanju pravic teh 

avtorjev za digitalno uporabo njihovih 

medijskih publikacij. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se izzivi, s katerimi se soočajo založniki medijskih publikacij pri 

uveljavljanju sorodnih pravic, s katerimi ščitijo naložbe v publikacije, obravnavajo tako, da 

se okrepi položaj teh založnikov, vendar se pri tem ne ovirajo druge industrije. Založnikom 

medijskih publikacij se torej podeli pravica, da v svojem imenu pred sodiščem začnejo 

postopke proti kršitvam pravic avtorjev del, ki jih vsebujejo njihove publikacije, poleg tega se 

predpostavlja, da zastopajo dela, ki se prispevajo v medijskih publikacijah. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V kazenskih postopkih se odstavek 

1 ne uporablja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Členi 5 do 8 Direktive 2001/29/ES 

in Direktive 2012/28/EU se smiselno 

uporabljajo za pravice iz odstavka 1. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ponudniki storitev informacijske 1. Ponudniki storitev informacijske 
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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. 

družbe, ki dejavno in neposredno 

sodelujejo pri dajanju vsebin, ki jih 

naložijo uporabniki, na voljo javnosti, in 

če ta dejavnost ni zgolj tehnične, 

samodejne in pasivne narave, sprejmejo 

ustrezne in sorazmerne ukrepe, s katerimi 

zagotovijo delovanje pogodb, sklenjenih z 

imetniki pravic, za uporabo njihovih del. 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen 13 dopolnjuje sistem odgovornosti, določen v Direktivi 2000/13/ES, saj se s tem členom 

skuša zagotoviti učinkovito izvajanje pogodb o uporabi del, sklenjenih med ponudniki spletnih 

storitev in imetniki pravic. S predlogom spremembe se pojasni, za katere ponudnike spletnih 

storitev gre, saj se uporabi enaka klasifikacija ponudnikov storitev kot v Direktivi 

2000/13/ES. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Da se zagotovi delovanje pogodb, 

kot je navedeno v odstavku 1, imetniki 

pravic ponudnikom storitev zagotovijo 

natančno identificirana dela ali druge 

predmete urejanja, za katere imajo 

pravice. Ponudniki storitev imetnike 

pravic obveščajo o uporabljenih ukrepih 

in o natančnosti njihovega delovanja ter 

po potrebi redno poročajo o 
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prepoznavanju in uporabi del in drugih 

predmetov urejanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Preglednost pri izvajanju ukrepov, ki jih sprejmejo ponudniki storitev, je povezana s tem, 

kako imetniki pravic upravljajo svoje pravice na področju avtorskih pravic. Pri izvajanju teh 

ukrepov morajo imetniki pravic pravilno identificirati dela kot njihova dela ali dela, za katere 

imajo licenco.  Zato so imetniki pravic še vedno odgovorni za uveljavljanje svojih pravic do 

del, medtem ko so ponudniki storitev odgovorni za delovanje uporabljenih ukrepov. 

 

Predlog spremembe  58 

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. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ukrepi iz odstavka 1 se izvajajo 

brez poseganja v uporabo del v okviru 

izjeme ali omejitve avtorskih pravic. V ta 

namen države članice zagotovijo, da je 

uporabnikom dovoljena hitra in 

učinkovita komunikacija z imetniki 

pravic, ki so zahtevali ukrepe iz odstavka 

1, da bi izpodbijali izvajanje teh ukrepov. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Pri postopku se ne sme podcenjevati učinkov identifikacije vsebin, ki jih naložijo uporabniki, 

ki so predmet izjeme ali omejitve avtorskih pravic. Za zagotovitev neprekinjene uporabe teh 

izjem in omejitev, ki temeljijo na javnem interesu, je potrebna učinkovita komunikacija med 

uporabniki in imetniki pravic. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Države članice zagotovijo, da 

nacionalno pravo uporabnikom zagotavlja 

dostop do sodišča ali drugega ustreznega 

organa, da lahko uveljavljajo svojo 

pravico do uporabe v skladu z izjemo ali 

omejitvami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

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 

informacijske družbe in imetniki pravic v 

okviru dialoga zainteresiranih strani, da bi 

se s tem določile najboljše prakse za 

izvajanje ustreznih in sorazmernih 

ukrepov, pri čemer se med drugim 

upošteva narava storitev, razpoložljivost 

tehnologij in njihova učinkovitost glede na 

tehnološki razvoj. 

Or. en 
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Predlog spremembe  62 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 

avtorji in izvajalci redno in ob upoštevanju 

posebnosti vsakega sektorja prejmejo 

pravočasne, ustrezne in zadostne 

informacije o izkoriščanju njihovih del in 

izvedb od tistih, pri katerih so licencirali 

svoje pravice ali jih nanje prenesli, zlasti o 

načinih izkoriščanja, ustvarjenih prihodkih 

in nadomestilu, ki jim pripada. 

1. Države članice zagotovijo, da 

avtorji in izvajalci, ki so sklenili 

pogodbeno razmerje, ki vključuje tekoče 

plačilne obveznosti, redno in ob 

upoštevanju posebnosti vsakega sektorja 

prejmejo pravočasne, ustrezne, natančne 

in zadostne informacije o izkoriščanju 

njihovih del in izvedb od tistih, pri katerih 

so licencirali svoje pravice ali jih nanje 

prenesli, zlasti o načinih izkoriščanja, 

načinih promocije, ustvarjenih prihodkih 

in nadomestilu, ki jim pripada. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga sprememb je zagotoviti več jasnosti in pravne varnosti. 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da so avtorji in 

izvajalci upravičeni, da zahtevajo dodatno, 

primerno nadomestilo od druge strani, s 

katero so sklenili pogodbo za izkoriščanje 

pravic, kadar je prvotno dogovorjeno 

nadomestilo nesorazmerno nizko v 

primerjavi z naknadnimi relevantnimi 

prihodki in koristmi, ki izvirajo iz 

izkoriščanja del ali izvedb. 

Države članice zagotovijo, da so avtorji in 

izvajalci upravičeni do pravičnega 

nadomestila za izkoriščanje njihovih del. 

Or. en 
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Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice zagotovijo, da so avtorji in 

izvajalci ali organizacije, ki jih zastopajo, 

upravičeni, da zahtevajo dodatno 

primerno nadomestilo od druge strani, s 

katero so sklenili pogodbo za izkoriščanje 

pravic, kadar je prvotno dogovorjeno 

nadomestilo nesorazmerno nizko v 

primerjavi z nepredvidenimi naknadnimi 

relevantnimi neto prihodki in koristmi, ki 

izhajajo iz izkoriščanja del ali izvedb. 

Or. en 

Obrazložitev 

Avtorji in izvajalci so v središču ustvarjalnosti, vendar se pogosto soočajo z izzivi v zvezi s 

preživetjem in s pogajanji o njihovih pravicah. Priznavanje njihove pravice do poštenega 

nadomestila za izkoriščanje njihovih del ter možnost imenovanja zastopnikov, ki bodo v 

njihovem imenu zahtevali prilagoditev pogodb, sta načina, kako avtorje in izvajalce 

opolnomočiti, ne da bi s tem naložili nerazumne zahteve na naložbe drugih. 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Zastopniške organizacije, ki jih imenujejo 

avtorji in izvajalci, lahko v njihovem 

imenu sprožijo postopke pri sporih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Avtorji in izvajalci se pogosto soočajo z izzivi v zvezi s spori z drugimi imetniki pravic. 

Možnost, da lahko njihovi zastopniki sprožijo postopke v njihovem imenu, olajša ta proces. 
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Predlog spremembe  66 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka a 

Direktiva 96/9/ES 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„(b) kadar se uporablja izključno v 

namen ilustracije pri poučevanju ali 

znanstvenem raziskovanju, če se navede 

vir, in v obsegu, ki ga upravičuje 

nekomercialni namen, ki naj se doseže, 

brez poseganja v izjeme in omejitev iz 

Direktive [ta direktiva];“ 

„(b) kadar se uporablja izključno v 

namen ilustracije pri poučevanju ali 

znanstvenem raziskovanju, če se navede 

vir, in v obsegu, da je uporaba omejena na 

posebej omejen krog udeležencev 

poučevanja, brez poseganja v izjeme in 

omejitev iz Direktive [ta direktiva];“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

Direktiva 96/9/ES 

Člen 6 – odstavek 2 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) V členu 6(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(da) v primeru reprodukcije ali 

pridobivanja izvlečkov iz podatkovne 

zbirke izključno za namene besedilnega in 

podatkovnega rudarjenja, kot je določeno 

v Direktivi ...[ta direktiva];“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b 

Direktiva 96/9/ES  

Člen 9 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„(b) v primeru jemanja izvlečkov v 

namen ilustracije pri poučevanju ali 

znanstvenem raziskovanju, če se navede 

vir, in v obsegu, ki ga upravičuje 

nekomercialni namen, ki naj se doseže, 

brez poseganja v izjeme in omejitev iz 

Direktive [ta direktiva];“ 

„(b) v primeru pridobivanja izvlečkov v 

namen ilustracije pri poučevanju ali 

znanstvenem raziskovanju, če se navede 

vir, in v obsegu, da je uporaba omejena na 

posebej omejen krog udeležencev 

poučevanja, brez poseganja v izjeme in 

omejitev iz Direktive [ta direktiva];“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

Direktiva 96/9/ES  

Člen 9 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) V členu 9 se doda naslednja točka: 

 „(ca) v primeru reprodukcije ali 

pridobivanja izvlečkov iz podatkovne 

zbirke izključno za namene besedilnega in 

podatkovnega rudarjenja, kot je določeno 

v Direktivi ...[ta direktiva];“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

Direktiva 2001/29/ES  

Člen 5 – odstavek 2 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) V členu 5(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(ea) v primeru reprodukcije del ali 

drugih predmetov urejanja izključno za 

namene besedilnega in podatkovnega 
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rudarjenja, kot je določeno v Direktivi 

...[ta direktiva];“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 2 – točka b 

Direktiva 2001/29/ES  

Člen 5 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„(a) uporaba izključno v namen 

ilustracije pri poučevanju ali znanstvenem 

raziskovanju, če se navede vir, vključno z 

imenom in priimkom avtorja, razen če se to 

izkaže za nemogoče, in v obsegu, ki ga 

upravičuje nekomercialni namen, ki naj 

se doseže, brez poseganja v izjeme in 

omejitev iz Direktive [ta direktiva];“ 

„(a) uporaba izključno v namen 

ilustracije pri poučevanju ali znanstvenem 

raziskovanju, če se navede vir, vključno z 

imenom in priimkom avtorja, razen če se to 

izkaže za nemogoče, in v obsegu, da je 

uporaba omejena na posebej omejen krog 

udeležencev poučevanja, brez poseganja v 

izjeme in omejitev iz Direktive [ta 

direktiva];“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog direktive 

Člen 18 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Določbe iz člena 11 se uporabljajo 

tudi za medijske publikacije, objavljene 

pred [datum iz člena 21(1)]. 

2. Določbe iz člena 11 se uporabljajo 

tudi za medijske publikacije, objavljene 

pred ... [12 mesecev od datuma začetka 

veljavnosti te direktive], vendar samo, če 

se dela, ki jih vsebujejo medijske 

publikacije, uporabijo po [12 mesecev od 

datuma začetka veljavnosti te direktive]. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Izvajanje novih pravic, vzpostavljenih s to direktivo, za uporabo v preteklosti bi pomenilo 

nepravično izvajanje novega zakona, ki ga ni bilo mogoče z gotovostjo predvideti.  Vendar je 

izvajanje te nove pravice za dela, ki jih vsebujejo medijske publikacije, objavljene pred 

začetkom veljavnosti te direktive, ki pa se uporabijo po začetku veljavnosti te nove pravice, 

mogoče predvideti in je v skladu z zakonom. 
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OBRAZLOŽITEV 

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu 

 

Področje uporabe in namen 

 

Predlagana direktiva obravnava izziv zagotavljanja zaščite avtorskih pravic na enotnem 

digitalnem trgu. Upoštevati je treba več vprašanj, vključno z digitalno uporabo ali predelavo 

del in drugih avtorsko zaščitenih vsebin, kot je njihova digitalizacija, uporaba postopkov 

digitalne tehnologije na delih, kot sta besedilno in podatkovno rudarjenje, pa tudi reprodukcija 

ali pridobivanje izvlečkov iz avtorsko zaščitenih del, ter enostaven dostop do teh del, ki ga 

evropskim državljanom omogoča digitalna tehnologija.   

 

Imetniki pravic se soočajo s številnimi izzivi v zvezi z avtorskimi pravicami, saj se trg 

nenehno spreminja in temelji na nemotenih uporabniških vzorcih. Zaradi razvoja na področju 

digitalne tehnologije se poslovni modeli v ustvarjalnem in kulturnem sektorju spopadajo s 

podobnimi izzivi kot v drugih sektorjih. Ti izzivi so še večji, če se imetniki pravic soočajo 

tudi s težavami pri uveljavljanju svojih pravic v zvezi z deli. Spremembe avtorskih pravic so 

lahko bistvenega pomena, če se ti izzivi nanašajo na akte, ki zadevajo avtorske pravice.  

 

V nekaterih primerih sta se kulturni in ustvarjalni sektor na te izzive odzvala s tržno 

usmerjenimi rešitvami, ki sta jih poiskala skupaj z drugimi ponudniki storitev ali deležniki. 

Rešitve je treba uravnotežiti tako, da se zagotovi varstvo imetnikov pravic, hkrati pa se 

drugim deležnikom omogoči distribucija njihovih del in se zagotovi, da dela imetnikov pravic 

na različne načine dosežejo potrošnike. V vseh vrednostnih verigah v katerem koli sektorju so 

prisotni številni soodvisni deležniki. Zakonodajalec ne bi smel posegati v pogodbena 

razmerja, temveč bi moral zagotoviti spoštovanje avtorskih pravic.  

 

Ne smemo predpostavljati, da so akti, ki se nanašajo na avtorske pravice, v analogni in 

digitalni razsežnosti identični in da bo pravilo, ki deluje v analogni razsežnosti, delovalo tudi 

v digitalni razsežnosti. Da bi avtorske pravice delovale na področju enotnega digitalnega trga, 

se je treba aktov, ki se nanašajo na te pravice, lotiti uravnoteženo, kot velja za akte, ki se 

nanašajo na avtorske pravice v analogni razsežnosti. Dopolnjevanje te direktive z drugo 

zakonodajo Unije se kaže pri izjemah in omejitvah, postopkih sklepanja licenčnih pogodb in 

pojasnitvi uporabe avtorskih pravic pri digitalni uporabi.  

 

Za učinkovitejše delovanje enotnega digitalnega trga in avtorskih pravic na njem sta potrebni 

pravna varnost in bolj harmonizirana uporaba avtorskih pravic. 

 

Besedilno in podatkovno rudarjenje 

 

Besedilno in podatkovno rudarjenje omogočata branje in analiziranje velikih količin digitalno 

shranjenih informacij z namenom pridobivanja novih znanj in odkrivanja novih trendov. 

Pogoj za besedilno in podatkovno rudarjenje je dostop do informacij in njihova reprodukcija. 

Obdelava podatkov z besedilnim in podatkovnim rudarjenjem se lahko začne šele po njihovi 

normalizaciji. Ob predpostavki, da je dostop do podatkov zakonit, gre pri takšni normalizaciji 

za avtorsko zaščiteno uporabo, saj gre za reprodukcijo s spremembo formata informacij ali 

pridobivanje izvlečkov iz podatkovnih zbirk v formatu, ki ga je mogoče obdelati. Z 

avtorskimi pravicami povezan proces pri besedilnem in podatkovnem rudarjenju ni sam 
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proces rudarjenja, ki je zgolj branje in analiziranje normaliziranih informacij, temveč 

dostopanje do informacij in njihova normalizacija, da se omogoči njihova avtomatizirana 

analiza.  

 

Postopek dostopa do avtorsko zaščitenih informacij je že urejen v okviru pravnega reda o 

avtorskih pravicah. Potrebna je izjema za obravnavo reprodukcije ali pridobivanja izvlečkov 

pri procesu normalizacije. Če osebe z zakonitim dostopom do podatkov te podatke 

normalizirajo z namenom reprodukcije ali pridobivanja izvlečkov, je škoda za založnike 

minimalna. Če pa normalizirane podatkovne nize zagotavljajo založniki, lahko ti zahtevajo 

nadomestilo za kritje stroškov normalizacije.  

 

Raziskovalne organizacije imajo pogosto težave pri pridobivanju dostopa do številnih 

znanstvenih publikacij, potrebnih za raziskave z besedilnim in podatkovnim rudarjenjem, in 

morda nimajo dostopa do publikacij, zato podatkov ne morejo normalizirati. Za spodbujanje 

inovacij in raziskav morajo založniki raziskovalnim organizacijam zagotoviti normalizirane 

podatkovne nize, vendar lahko zahtevajo nadomestilo za stroške normalizacije. 

 

Obravnavati bi bilo treba morebitno zlorabo podatkovnih nizov v smislu njihove uporabe za 

druge namene. Vendar je za raziskave pogosto pomembno, da je mogoče podatkovne nize, na 

katerih temeljijo ugotovitve, preveriti. Zato bi morale države članice vzpostaviti zmogljivosti 

za shranjevanje teh podatkovnih nizov, do katerih bi bilo mogoče dostopati le za namen 

preverjanja raziskav. 

 

Uporaba del in drugih predmetov urejanja v dejavnostih digitalnega in čezmejnega 

poučevanja 

 

Izobraževanje je vseživljenjski proces. S tem se odgovornost za izobraževanje prenese tudi na 

ustanove, ki niso tradicionalne šole. Izobraževalne programe ponujajo šole, univerze, 

organizacije za zasebno poučevanje, nevladne organizacije in druge strukture. Ne glede na 

ponudnika izobraževanja mora biti uporaba avtorsko zaščitenega gradiva za ilustracijo pri 

izobraževanju omejena samo na izobraževalne dejavnosti. Države članice imajo sisteme za 

priznavanje izobraževalnih ustanov in akreditacijo njihovih študijskih programov. Izjema za 

ilustracijo pri poučevanju mora pokrivati celotno formalno šolanje v šolah in na univerzah, saj 

so priznane ali akreditirane kot izobraževalne ustanove. Vendar bi ta izjema morala pokrivati 

tudi druge izobraževalne programe, ki jih akreditirajo nacionalni organi. Izjema se nanaša na 

poučevanje in ne na izobraževalne ustanove. Če bi se izjema glede poučevanja nanašala na 

kraj, kjer to poteka, to ne bi bilo skladno s ciljem vseživljenjskega učenja. Zato bi morala biti 

izjema neposredno povezana z dejavnostjo poučevanja, ne glede na ustanovo, v kateri poteka. 

Dejavnost poučevanja lahko opredelimo kot izobraževalni proces, ki se izvaja (i) v prostorih 

ustanove, ki jo je ustrezni nacionalni organ priznal ali akreditiral kot izobraževalno ustanovo, 

ali (ii) v okviru izobraževalnega programa, ki ga je priznal in akreditiral ustrezni nacionalni 

organ. Uporaba te izjeme mora biti omejena na udeležence poučevanja, kot so učenci ali 

študenti in učiteljsko osebje. 

 

Če se poučevanje zagotavlja na komercialni osnovi, lahko države članice uvedejo obvezno 

nadomestilo za uporabo gradiva, tudi če gre za akreditiran ali priznan program.  

 

Več držav članic je že uveljavilo izjemo ali omejitev za ilustracijo pri poučevanju, vključno s 

strukturo licenčnih pogodb.  
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Razprodana dela 

 

i. Pravna varnost 

 

Naslov III, poglavje 1 predlagane direktive se nanaša na uporabo razprodanih del z namenom 

okrepiti vlogo in s kulturo povezane namene ustanov za varstvo kulturne dediščine. Zaradi 

pravne varnosti je treba ohraniti terminologijo prava Unije. Zato bi morala biti opredelitev 

pojma „ustanov za varstvo kulturne dediščine“ v tej direktivi enaka kot v direktivi o osirotelih 

delih (uvodni izjavi 1 in 23 ter člena 1(1) in 2(a)(b)) ter direktivi Infosoc (člen 5(2)(c)). 

Opredelitev razprodanih del bi morala odražati izid razprave med Komisijo in imetniki pravic. 

Zaradi pravne varnosti morajo biti te opredelitve usklajene. Zaradi jasnosti bi bilo treba obe 

opredelitvi vključiti v člen 2. 

 

ii. Izpolnjevanje kulturnega namena ustanov za varstvo kulturne dediščine 

 

Ohraniti moramo dela in druge vsebine v stalnih zbirkah ustanov za varstvo kulturne 

dediščine in olajšati izdajanje neizključnih licenc prek organizacij za kolektivno upravljanje 

pravic, da se omogoči distribucija prek zaprtih in varnih portalov za kulturne nekomercialne 

namene. Prav tako moramo najti rešitev za dejavnosti in sektorje, za katere licence niso na 

voljo. Potrebni pa so zaščitni ukrepi, vključno z omejitvami uporabe zaprtih in varnih 

portalov za kulturne nekomercialne namene. 

 

iii. Avtorji ostajajo v središču predlogov 

 

Avtorji in imetniki pravic morajo biti v središču predlogov, da bi olajšali izpolnjevanje 

kulturnega poslanstva ustanov za varstvo kulturne dediščine. Udeleženi bi morali biti 

udeleženi v odločanju o tem, ali so licence iz člena 7 na voljo ali ne, vključeni pa bi morali 

biti tudi v dialog z deležniki v državah članicah.  

 

Avtorji bi morali imeti pravico, da svoja dela izključijo iz licence iz člena 7(1), kot tudi iz 

uporabe v skladu s členom 7(2). Objava licenc in ukrepov iz člena 7, bo zagotovila tudi boljšo 

zaščito avtorjev.  

 

Pravice v publikacijah 

 

Rešitve v zvezi z avtorskimi pravicami morajo biti usmerjene in jasno ocenjene glede na 

njihovo potrebnost, ustreznost in sorazmernost. Te rešitve ne zadevajo le imetnike pravic, 

ampak tudi vse deležnike, ki pridejo v stik z avtorsko pravico imetnika pravic. Založniki 

medijskih publikacij se soočajo z izzivi, povezanimi z digitalizacijo poslovnih in potrošniških 

navad. Digitalizacija omogoča, da se vsebina publikacij lažje kopira ali ponovno uporabi. 

Prav tako omogoča lažji dostop do novic in publikacij, saj uporabnikom zagotavlja sistem 

sklicevanja ali indeksacije za širok nabor virov. Oba procesa je treba priznati kot ločena.  

 

Uporaba digitalne tehnologije za kopiranje in prilastitev novic in vsebine medijskih 

publikacij, ki jih ustvarijo drugi, očitno in nesorazmerno škodi finančnim interesom 

založnikov medijskih publikacij. Vendar pa uporaba digitalne tehnologije za lažje iskanje 

novic in medijskih publikacij ni nujno nesorazmerno škodljiva za finančne interese 

založnikov medijskih publikacij, v nekaterih primerih pa dodajanje povezav in sklicev (kot so 
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spletne povezave) olajša dostop uporabnikov do spletnih novičarskih portalov.  

 

Založniki medijskih publikacij so odvisni od uveljavljanja njihove izvedene pravice o zaščiti 

naložbe v njihove publikacije. Potrebni so ukrepi, s katerimi bi založnikom medijskih 

publikacij omogočili učinkovitejše uveljavljanje te pravice, vendar ti ukrepi ne smejo ovirati 

drugih sektorjev. Založnikom medijskih publikacij se torej podeli pravica, da v svojem imenu 

pred sodiščem začnejo postopke proti kršitvam pravic avtorjev del, ki jih vsebujejo njihove 

medijske publikacije, poleg tega se predpostavlja, da zastopajo imetnike pravic tistih, ki 

prispevajo dela v medijskih publikacijah. Ta ukrep je nujno potreben, ustrezen in sorazmeren, 

saj krepi pravice, ki jih že imajo založniki medijskih publikacij, in izboljšuje njihov položaj v 

odnosu do tistih, ki uporabljajo njihove vsebine, ter tako poveča vrednost teh pravic.  

 

Pluralnost novic in mnenj, pa tudi širok dostop do njih, sta pomembna za javno razpravo v 

sodobni demokratični družbi. Prav tako je potrebna nekomercialna izmenjava novic in mnenj.  

 

Glede na to, da je ta pravni položaj za založnike publikacij novost, podelitev pravice za 

uporabe v preteklosti ne bi bila v interesu pravičnosti in pravne varnosti.  Kljub temu pa je 

primerno, da se ta nova pravica uporablja za uporabo del, ki jih vsebujejo medijske 

publikacije, objavljene pred datumom začetka veljavnosti te direktive, vendar se ta dela 

uporabijo po tem datumu. 

 

Določene uporabe zaščitene vsebine v okviru spletnih storitev 

 

i. Vključitev sklicevanja na Direktivo 2000/13/ES v členu 1 

 

Člen 13 predlagane direktive se nanaša na ponudnike storitev informacijske družbe in na 

njihove obveznosti pri izvajanju pogodb z imetniki pravic za uporabo avtorsko zaščitenih del. 

Tako člen 13 dopolnjuje Direktivo o elektronskem poslovanju (2000/13/ES). Zaradi pravne 

jasnosti in varnosti bi bilo treba v tej direktivi navesti povezavo z Direktivo 2000/13/ES in 

tako pojasniti sklicevanje nanjo v členu 1(2). 

 

ii. Jasnost in pravna varnost v členu 13 

 

Odgovornost platform je že bila določena z Direktivo 2000/31/ES. Člen 13 tega predloga 

dopolnjuje ta pravila, saj se z njim skuša zagotoviti učinkovito izvajanje pogodb o uporabi 

del, sklenjenih med ponudniki spletnih storitev in imetniki pravic. V zakonu je treba jasno 

navesti, za katere ponudnike spletnih storitev se uporablja. Zaradi jasnosti in pravne varnosti 

je treba uporabiti enako razvrstitev ponudnikov storitev kot v Direktivi 2000/13/ES.  

 

Pogodbe med ponudniki storitev in imetniki pravic se lahko izvajajo z uporabo tehnologije, 

vendar je treba pri tem v celoti spoštovati pravni red o avtorskih pravicah; tako glede 

avtorskih pravic kot tudi izjem in omejitev pri avtorskih pravicah. Pri izvajanju tega je 

potrebno pravilno identificirati dela imetnika pravic in dela, za katera ima licenco.  Zato so 

imetniki pravic še vedno odgovorni za uveljavljanje svojih pravic v zvezi z deli, medtem ko 

so ponudniki storitev odgovorni za tehnologijo. 

 

Izvajanje s strani ponudnikov storitev in upravljanje pravic s strani imetnikov pravic sta 

povezana. Potrebna je preglednost, da se zagotovi, da lahko imetniki pravic učinkovito 

upravljajo svoje pravice, za kar je treba zagotoviti informacije o uporabljenih tehničnih 
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ukrepih in njihovi natančnosti. 

 

Pomembno je, da se natančno opredelijo vsebine, ki jih naložijo uporabniki, ki so predmet 

izjeme ali omejitve avtorskih pravic. Neprekinjena uporaba takih izjem in omejitev, ki so v 

javnem interesu, zahteva učinkovito komunikacijo med uporabniki in imetniki pravic.  

 

Uporaba te obveznosti le za platforme z veliko količino informacij bi ustvarila negotovost, saj 

ni preverljivega načina za opredelitev velike količine, pri čemer je treba upoštevati, da lahko 

tudi zagonska podjetja potrebujejo velike količine podatkov za udeležbo v digitalnemu 

gospodarstvu in prispevanje k njemu. 

 

Pravično nadomestilo v pogodbah avtorjev in izvajalcev  

 

Vrednostne verige na splošno vključujejo več deležnikov, vendar vse naložbe ali uporaba 

materiala izvirajo iz ustvarjalnosti avtorjev in izvajalcev. Vsi deležniki si želijo večjega 

dostopa do pogodbenih razmerij, vendar se avtorji in izvajalci soočajo z največjim izzivom, 

povezanim s pridobivanjem pravičnega nadomestila za uporabo njihovih del in izvedb od 

tistih, ki so pridobili njihove pravice na podlagi licence, in tistih, na katere so svoje pravice 

prenesli.  

 

Trdnejšo podlago za delo avtorjev in izvajalcev bi zagotovili s štirimi ukrepi: (i) izjava o 

pravici avtorjev in izvajalcev do pravičnega nadomestila, (ii) boljša preglednost, (iii) 

mehanizem za prilagajanje pogodb in (iv) enostavnejši dostop do pravnega varstva.  

 

Vsakega od teh ukrepov je treba uravnoteženo izvajati, da se zagotovi, da drugi imetniki 

pravic niso nesorazmerno v slabšem položaju. Zato je kljub temu, da je pravica do pravičnega 

nadomestila avtorjev in izvajalcev ponovno potrjena, namen drugih predlogov sprememb 

zagotoviti jasnost in pravno varnost. Avtorjem in izvajalcem se podeli boljša zastopanost pri 

priznavanju ali izvrševanju avtorskih pravic v skladu s členi 14, 15 in 16 te direktive. 
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALKA 
PREJELA PRISPEVEK 

 

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalke. 

Poročevalka je pri pripravi osnutka poročila prejela prispevek naslednjih subjektov ali oseb: 

Subjekt in/ali oseba 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors (britanska akademija piscev 

pesmi, skladateljev in avtorjev) 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association (združenje glasbenih založnikov Združenega kraljestva) 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (mednarodno združenje glasbenih založnikov) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (mednarodna organizacija avtorjev glasbe) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (finsko združenje glasbenih založnikov) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (evropski vizualni umetniki) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL + 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (evropsko združenje društev avtorjev in skladateljev) 

17. IFFRO (mednarodno združenje organizacij za pravice reprodukcije) 

18. Združenje evropskih založnikov 

19. Association of Commercial Television (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (združenje organizacij izvajalcev) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (združenje interaktivne programske opreme) 

29. PRS for Music 

30. Konferenca evropskih nacionalnih knjižnic    

31. Max Planck Institute 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 



 

PE601.094v01-00 54/55 PR\1119413SL.docx 

SL 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (nacionalno združenje pisateljev, organizacija ZDA, članica 

IFFRO) 

42. Mozilla 

43. Svet evropskih založnikov 

44. Evropsko združenje časopisnih založnikov 

45. Evropsko združenje založnikov revij 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (evropska potrošniška organizacija) 

49. LIBER Europe 

50. Mednarodno združenje založnikov znanstvenih, tehničnih in medicinskih publikacij 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Stalno predstavništvo Francije pri EU 

55. Ministere de la Culture et Communication (Francija) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Luksemburško poslovno združenje) 

60. RTL Group 

61. Evropska zveza skladateljev in piscev pesmi (ECSA) 

62. Liga evropskih raziskovalnih univerz (LERU)  

63. Znanost Evrope in evropsko združenje univerz (EUA) 

64. Svet evropskih pisateljev (EWC) 

65. ISFE – zastopanje evropske industrije video iger 

66. Stalno predstavništvo Združenega kraljestva pri EU  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. Evropska zveza tiskovnih agencij 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugalska 

80. AmCham EU 

81. Združenje evropskih novinarjev 

82. ZAPA – unija avdiovizualnih avtorjev in producentov 

83. Združenje poljskih filmarjev  

84. IMPALA 
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85. EVA – evropski vizualni umetniki  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. Evropske digitalne pravice (EDRi) 

90. Evropsko združenje digitalnih medijev (zveza EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco –združenje internetnega sektorja 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. ZDF nemška televizija 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 

 


