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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Osnutek mnenja odbora LIBE se osredotoča na člen 13 direktive in ustrezne uvodne izjave. 

Ker je odbor LIBE pristojen za varstvo temeljnih pravic in svoboščin in zakonodaje o 
varovanju osebnih podatkov, kot jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ta 
osnutek odraža namen, da se zagotovi, da bodo rešitve, sprejete v tem pravnem instrumentu, v 
skladu z listino o temeljnih pravicah. 

Osnutek mnenja pojasnjuje, katere ponudnike storitev informacijske družbe vključuje ta člen. 
Ponudniki storitev informacijske družbe, ki izvajajo priobčitve javnosti in dejavno in 
neposredno omogočajo uporabnikom nalaganje, dostopnost in promocijo del za javnost, 
sklenejo licenčne sporazume z imetniki pravic. Tisti, ki zagotavljajo storitve zgolj tehnične, 
samodejne in pasivne narave, ne spadajo na področje uporabe teh določb. V členu 13 je prav 
tako poudarjeno, da so ponudniki storitev, upravičeni do izjeme glede odgovornosti na 
podlagi Direktive 2000/31/ES, prav tako izključeni s področja uporabe.

Za izvajanje sporazumov o licenciranju ponudniki storitev sprejmejo ustrezne in sorazmerne 
ukrepe. Zaradi tehnološke nevtralnosti in ob upoštevanju tehnoloških zmogljivosti malih in 
srednjih podjetij ter zagonskih podjetij je v osnutku mnenja govora o „ustreznih in 
sorazmernih ukrepih“, saj je to širši pojem, ki lahko vključuje tehnologije in/ali druge ukrepe. 
Tak pristop zagotavlja tudi tehnološko nevtralnost. Vsi izvajani ukrepi spoštujejo temeljne 
pravice in so v skladu s členom 15 Direktive 2000/31/ES.

Zaradi izvajanja sporazumov o licenciranju osnutek mnenja poudarja potrebo po sodelovanju 
med ponudniki storitev in imetniki pravic. Nekatere podrobnosti o tem sodelovanju so bile 
pojasnjene v osnutku mnenja. Imetniki pravic ponudnikom storitev informacijske družbe 
natančno določijo dela ali druge predmete urejanja, za katere imajo avtorsko pravico. 
Ponudniki storitev informacijske družbe imetnike pravic obveščajo o izvajanih ukrepih in o 
pravilnosti njihovega delovanja.

Države članice zagotovijo, da ponudniki storitev v sodelovanju z imetniki pravic vzpostavijo 
mehanizem za pritožbe uporabnikov, ki trdijo, da imajo pravico ali so izjemoma upravičeni 
do uporabe zaščitenih del. Države članice uporabnikom zagotovijo tudi mehanizem pravnega 
varstva.

Da bi zagotovili, da se bo glas uporabnikov upošteval pri določanju najboljših praks za 
izvajanje sporazumov, lahko predstavniki uporabnikov sodelujejo v dialogu z vsemi 
deležniki.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za pravne 
zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če izvajalci storitev informacijske družbe 
hranijo avtorsko zaščitena dela ali druge 
predmete urejanja, ki so jih naložili 
njihovi uporabniki, ali javnosti omogočajo 
dostop do njih, s tem pa njihova dejavnost 
presega zgolj zagotavljanje fizičnih 
zmogljivosti in gre pri njej za priobčitev 
javnosti, so dolžni skleniti licenčne 
sporazume z imetniki pravic, če niso 
upravičeni do izjeme glede odgovornosti iz 
člena 14 Direktive 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Če izvajalci storitev informacijske družbe 
uporabnikom nudijo storitve hrambe 
vsebin ali javnosti omogočajo dostop do 
vsebin, pri čemer gre pri takšni dejavnosti 
za priobčitev javnosti, ki ni zgolj tehnične, 
samodejne in pasivne narave, bi morali 
biti dolžni skleniti licenčne sporazume z 
imetniki pravic za avtorsko zaščitena dela 
ali druge predmete urejanja, če niso 
upravičeni do izjem glede 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. 1–16).

34 Direktiva 2000/31/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1–16).

Predlog spremembe 2

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

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi bili upravičeni do izjeme glede 
odgovornosti iz člena 14 Direktive 
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2000/31/ES, so ponudniki storitev 
informacijske družbe po prejemu obvestila 
ali ob ugotovitvi, da se delo, ki ga zadeva 
avtorska pravica in sorodne pravice, 
uporablja na nedovoljen način, dolžni 
takoj odstraniti zadevno vsebino ali 
skleniti licenčno pogodbo z imetniki 
pravice pod poštenimi in razumnimi 
pogoji. Da se prepreči izkoriščanje ali 
zloraba obvestil in omejitev ter 
uveljavljanje izjem v zvezi z zakonodajo o 
avtorskih pravicah ter da se zaščiti 
svoboda obveščanja in izražanja, bi 
morali uporabniki storitev informacijske 
družbe imeti dostop do učinkovitega in 
hitrega pravnega varstva in pritožbenih 
mehanizmov.

Obrazložitev

Namen besedila je, da se doda jasna in pozitivna opredelitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti 
ponudniki internetnih storitev informacijske družbe, ko prejmejo obvestilo o kršitvah 
avtorskih pravic.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi kakršen koli licenčni dogovor lahko 
deloval, bi morali ponudniki storitev 
informacijske družbe, ki hranijo velike 
količine avtorsko zaščitenih del ali drugih 
predmetov urejanja, ki so jih naložili 
njihovi uporabniki, ali javnosti omogočajo 
dostop do njih, sprejeti primerne in 
sorazmerne ukrepe za zagotovitev zaščite 
del ali drugih predmetov urejanja, kot je 
uporaba učinkovitih tehnologij. Ta 
obveznost bi morala veljati tudi, če so 
ponudniki storitev informacijske družbe 
upravičeni do izjeme glede odgovornosti iz 
člena 14 Direktive 2000/31/ES.

Da bi kakršen koli licenčni dogovor lahko 
deloval, bi morali ponudniki storitev 
informacijske družbe, ki uporabnikom 
dejavno in neposredno omogočajo, da 
nalagajo dela, imajo dostop do njih in jih 
promovirajo v javnosti, sprejeti primerne 
in sorazmerne ukrepe za zagotovitev 
zaščite del ali drugih predmetov urejanja. 
Ti ukrepi bi morali spoštovati Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
ponudnikom storitev informacijske družbe 
ne bi smeli nalagati splošne obveznosti, da 
spremljajo informacije, ki jih prenašajo 
ali hranijo, kot je določeno v členu 15
Direktive 2000/31/ES.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izvajanje teh ukrepov je bistveno 
sodelovanje med ponudniki storitev 
informacijske družbe in imetniki pravice. 
Imetniki pravice bi morali ponudnikom 
storitev informacijske družbe natančno 
opredeliti dela ali druge predmete 
urejanja, za katere trdijo, da imajo 
avtorsko pravico. Imetniki pravice bi 
morali biti pri izvajanju katerega koli 
sporazuma, sklenjenega s ponudnikom 
storitev informacijske družbe, odgovorni 
za zahtevke tretjih strani za uporabo del, 
ki so jih identificirali za svoja.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Sodelovanje med izvajalci storitev 
informacijske družbe, ki hranijo velike 
količine avtorsko zaščitenih del ali drugih 
predmetov urejanja, ki so jih naložili 
njihovi uporabniki, ali javnosti omogočajo 
dostop do njih, in imetniki pravic, je 
bistvenega pomena za delovanje 
tehnologij, kot so tehnologije za 
prepoznavanje vsebine. V takih primerih 
bi morali imetniki pravic zagotoviti 
potrebne podatke, s katerimi bi omogočili, 
da storitve prepoznajo njihovo vsebino, 
storitve pa bi morale biti pregledne za 
imetnike pravic glede uporabljenih 
tehnologij, da bi bila omogočena ocena 
njihove ustreznosti. Storitve bi morale 
imetnikom pravic zagotoviti predvsem 
informacije o vrsti uporabljene 
tehnologije, načinu njenega upravljanja 
in stopnji njihove uspešnosti pri 

črtano
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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.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Naslov IV – poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določene uporabe zaščitene vsebine s 
strani spletnih storitev

Določene uporabe zaščitene vsebine na 
spletu

Predlog spremembe8

Predlog direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporaba zaščitene vsebine s strani 
ponudnikov storitev informacijske družbe, 
ki shranjujejo in dajejo dostop do obsežnih 
količin del in drugih predmetov urejanja, ki 
jih naložijo njihovi uporabniki

Uporaba zaščitene vsebine s strani 
ponudnikov storitev informacijske družbe, 
ki shranjujejo in dajejo dostop do del in 
drugih predmetov urejanja

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki storitev informacijske 
družbe, ki shranjujejo in javnosti 
zagotavljajo dostop do obsežnih količin 
del ali drugih predmetov urejanja, ki jih 
naložijo njihovi uporabniki, v sodelovanju 
z imetniki pravic sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev izvajanja sporazumov za 
uporabo njihovih del ali predmetov 
urejanja, sklenjenih z imetniki pravic, ali 

1. Če ponudniki storitev 
informacijske družbe uporabnikom nudijo 
storitve hrambe vsebin in javnosti 
omogočajo dostop do vsebin, pri čemer 
taka dejavnost ni upravičena do izjem 
glede odgovornosti iz Direktive 
2000/31/ES, sprejmejo ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za zagotovitev 
izvajanja licenčnih sporazumov, 
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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.

sklenjenih z imetniki pravic. Izvajanje teh 
sporazumov spoštuje temeljne pravice 
uporabnikov in ponudnikom storitev
informacijske družbe ne nalaga splošne 
obveznosti, da spremljajo informacije, ki 
jih prenašajo ali hranijo, kot je določeno v 
členu 15 Direktive 2000/31/ES.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi se zagotovilo izvajanje 
licenčnih sporazumov, kot je navedeno v 
odstavku 1, ponudniki storitev 
informacijske družbe in imetniki pravice 
medsebojno sodelujejo. Imetniki pravice 
ponudnikom storitev informacijske družbe 
natančno določijo dela ali druge predmete 
urejanja, za katere imajo avtorsko 
pravico. Ponudniki storitev informacijske 
družbe imetnike pravice obveščajo o 
izvajanih ukrepih in pravilnosti njihovega 
delovanja ter po potrebi redno poročajo o 
uporabi del in drugih predmetov urejanja.

Predlog spremembe 11

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 

2. Države članice zagotovijo, da
ponudniki storitev iz odstavka 1 v 
sodelovanju z imetniki pravic vzpostavijo 
mehanizme za pritožbe, ki so na voljo 
uporabnikom v primeru sporov glede 



AD\1133668SL.docx 9/12 PE604.830v02-00

SL

odstavka 1. izvajanja licenčnih sporazumov iz 
odstavka 1.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da 
imajo uporabniki dostop do sodišča ali 
drugega ustreznega organa, da bi lahko 
uveljavljali svojo pravico do uporabe v 
skladu z izjemo ali omejitvami in da se 
pritožijo zaradi omejevalnih ukrepov, 
sprejetih v skladu z odstavkom 3.

Predlog spremembe 13

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 iz odstavka 1, 
predstavniki uporabnikov in imetniki 
pravic v okviru dialoga deležnikov, da bi se 
določili primeri najboljše prakse za 
izvajanje odstavka 1. Sprejeti ukrepi so 
ustrezni in sorazmerni in med drugim 
upoštevajo vrsto storitev, razpoložljivost 
tehnologij in njihovo učinkovitost v skladu 
s tehnološkim razvojem.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vstavljanje hiperpovezave do 
vsebine, ki je že javno dostopna, ne 
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pomeni priobčitve zadevnega vira javnosti, 
če hiperpovezava vsebuje samo 
informacije, potrebne za iskanje vsebine 
vira ali vložitev zahteve zanjo.
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