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Izvleček  
 
Ta študija preučuje izvedljivost uvedbe pavšalnega plačila za vsebino s političnega 
in ekonomskega vidika, da bi imetniki pravic potrošnikom ponudili možnost 
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Predstavlja bistvene cilje pristopa s pavšalnim plačilom za vsebino ter pavšalno 
plačilo za vsebino in druge možne poti. 
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SEZNAM KRATIC 
 

ARPU povprečni prihodek na uporabnika 

AV avdiovizualen 

BT British Telecom 

CRM kolektivno upravljanje pravic 

CRMO kolektivna organizacija za upravljanje pravic 

DDL neposredni prenos 

DRM upravljanje digitalnih pravic 

DTT digitalna zemeljska televizija 

EU Evropska unija 

FTP protokol za prenos datotek 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP ponudnik naslova IP 

IPRED direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine 

IP TV  televizija prek internetnega protokola 

ISP ponudnik internetnih storitev 

LPs gramofonske plošče 

MG  minimalna jamstva 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA National Music Publishers’ Association 

P2P vsak z vsakim 

PC osebni računalnik 

PSB javna postaja 
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ROI  donosnost naložbe 

VOD  video na zahtevo 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD  naročniški filmski program 

TRIPs Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine  

TVoIP televizija prek internetnega protokola 

UGC vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki 

VHS video 

WTC Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski 

pravici 

WIPO Svetovna organizacija za intelektualno lastnino 

WPPT Pogodba svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah 

in fonogramih 

WTO Svetovna trgovinska organizacija 
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POVZETEK 

Študija je odgovor na izraženo željo Odbora za izobraževanje in kulturo Evropskega 
parlamenta, ki ga je zanimalo, kako bi se lahko pavšalno plačilo za vsebino uporabljalo v 
praksi za izmenjavo datotek s političnega in tudi ekonomskega vidika.  
Študija ponuja informacije in analizo o naslednjih temah: razvoj trga z glasbenimi in 
avdiovizualnimi zabavnimi izdelki in storitvami v zadnjih 10 letih; trendi in pojavi spletnega 
piratstva; ključni cilji pavšalnega plačila za vsebino; sistem pavšalnega plačila za vsebino in 
druge možne poti za njegovo uveljavitev. 
Sistem pavšalnega plačila za vsebino imetnikom pravic omogoča, da potrošnikom ponudijo 
možnost zakonite izmenjave datotek vsak z vsakim (P2P), ki bi se izvajal v obliki razširjenih 
kolektivnih licenc za dejavnosti, ki niso zajete v transakcijskih pogodbah. Ker bi bil sistem 
omejen na to, kar je nujno potrebno za prenos vsebin iz meduporabniškega omrežja (tj. na 
pravico do predvajanja in zelo omejenega dajanja na voljo1), ker bi pavšalno plačilo za 
vsebino pobirali ponudniki internetnih storitev, zbrane zneske pa razdeljevala priložnostna 
vseevropska družba za zbiranje, bi to lahko bila ustrezna rešitev za ustvarjanje vrednosti 
na zakonitem trgu ter zmanjšanje privlačnosti in obsega piratstva. 

Pregled glasbene industrije 

Zakonodaja o avtorskih pravicah si že vse od svojega nastanka prizadeva slediti 
tehnološkim spremembam. Sistemi dajatev za kopiranje v zasebne namene v Evropi danes 
vključujejo večino dejavnosti kopiranja in zmogljivosti shranjevanja potrošnikov. 
Glasbena industrija je zapletena panoga, ki zajema več različnih, vendar medsebojno 
povezanih področij. Mednje sodijo nastopi v živo, posnetki, oddajanje in druge oblike tega, 
kar smo nekoč poimenovali sekundarno izkoriščanje. 
Zakonodaja o avtorskih pravicah zagotavlja osnovni pravni in ekonomski okvir, znotraj 
katerega deluje glasbena industrija. Imetnikom pravic daje ekskluzivno pravico, da 
nadzorujejo nekatere oblike izkoriščanja njihovih del. 
Kjer take ekskluzivne pravice obstajajo, pomeni storitev nekega dejanja na področju 
uporabe te pravice brez dovoljenja imetnikov pravic kršitev, ki jo je mogoče preganjati kot 
civilno škodno dejanje, kot kaznivo dejanje ali oboje. 

Pregled kinematografske in avdiovizualne panoge 

V nasprotju z glasbo sta avdiovizualna in kinematografska panoga v zadnjih 20 letih 
doživljali razcvet in nenehno rast, odvisno zgolj od zgodovinskih dogodkov. 

Evropska kinematografija se je na tem trgu uveljavila z novimi načini distribucije in 
strukturami financiranja. To se je povečalo z javnimi sredstvi, kar kaže precejšnje število 
vsakovrstnih državnih pomoči (evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih) in 
specializiranih oblik financiranja (davčnih olajšav, delniških skladov, financiranja projektnih 
paketov idr.). 
Pri distribuciji avdiovizualnih vsebin se vrednostna veriga začne s produkcijo vsebine ali 
pridobitvijo pravic ter se nadaljuje s prodajo javnosti. 

Za trženje avdiovizualnih in kinematografskih programov je treba navezati pogodbene in 
ekonomske stike med različnimi vrstami akterjev, ki jih je mogoče razvrstiti v navedenih 

                                                 
1  Pravica iz člena 3(2) Direktive 2001/29/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o 

usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi do dajanja drugih vsebin na 
voljo javnosti se razume tako, da vključuje vsa dejanja dajanja na voljo takih del javnosti, ki ni navzoča na 
kraju, kjer je izvor dajanja na voljo, in nobenih drugih dejanj. 
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šest kategorij: imetniki pravic in ponudniki vsebin, združevalci vsebin, upravljavci platform 
in storitev videa na zahtevo, distributerji storitev platform, proizvajalci zabavne elektronike 
in končni uporabniki (potrošniki).  
Z distribucijo prek digitalnih omrežij se je ta linearna struktura porušila in vsi akterji imajo 
zdaj neposreden dostop do javnosti (tudi ustvarjalci sami). 

Medtem ko je z digitalno distribucijo omogočeno lažje širjenje vsebin v korist potrošnika 
(teorija dolgega repa), je to za zdaj še vedno težko pretvoriti v dobiček (tudi če 
zanemarimo vpliv nezakonite distribucije).  

Razvoj piratstva: posledice in zadnji trendi 
Fizično piratstvo je pravzaprav na številnih trgih že v zatonu zaradi vse večjega pojava 
spletnega piratstva: potrošnikom ni več treba plačevati za izdelke v fizični obliki, če lahko 
to, kar želijo, v spletu dobijo brezplačno. 
Odziv snemalne industrije na porast spletnega piratstva je večplasten: od poostrene 
zakonodaje do tehnologij, pomembnih za upravljanje njenih pravic do posnetkov, ki jih 
izdaja. Med temi tehnologijami so tehnologija upravljanja digitalnih pravic (DRM) in druge 
tehnologije, povezane s sistemi upravljanja pravic, kot sta tehnologiji digitalnih odtisov in 
vodnih žigov. 
V avdiovizualni panogi se večina novih načinov za pridobivanje vsebine uporablja za 
nedovoljene namene. Velikanski upad prihodka je nemogoče pripisati samo enemu ali 
omejenemu številu dejavnikov predvsem zato, ker je digitalna revolucija v distribucijo 
kreativnih vsebin vnesla širok obseg možnosti za nepooblaščeno uporabo. 
V zadnjih desetih letih je bilo izvedenih nešteto študij o naravi in posledicah spletnega 
piratstva. Te prepogosto zgolj poskušajo zbrati dokaze na podlagi politik. Edini neizpodbiten 
podatek je namreč ta, da se prihodki snemalne industrije zmanjšujejo ter da je prodaja 
DVD-jev opešala ali se je zmanjšala. Še eno nesporno dejstvo je, da je uporaba omrežij 
vsak z vsakim2, spletnih mest za neposredni prenos itd. široka in se krepi, pri čemer 
sodeluje velik delež uporabnikov interneta, ter da se internet uporablja za dostop do 
avtorsko zaščitenih vsebin brez vsakršnih nadomestil imetnikom pravic. 
Toda obstoj teh podatkov še ne dokazuje neizpodbitnega vzročno-posledičnega razmerja.  
Z nadaljnjo analizo podrobnosti postane podoba „spletnega pirata“ zelo nepovezana in vtis 
skupnih številk nekoliko zbledi. V filmski in glasbeni industriji pa je vseeno treba razlikovati 
med dvema večjima kategorijama piratov: tistimi, ki bolj ali manj organizirano služijo denar 
s spodbujanjem in/ali omogočanjem distribucije nezakonitih kopij za dobiček, in tistimi, ki z 
nezakonitih (glasbenih in filmskih) spletnih strani prenašajo glasbene posnetke in/ali filme 
in nanizanke za lastno uporabo.  

Glavni pravni ukrepi in mehanizmi proti piratstvu 

Različni državni organi so sprejeli številne zakonodajne pristope za spopadanje s spletnim 
piratstvom. 

Imetniki pravic so uspešno lobirali za uvedbo stopnjevanih zakonskih protiukrepov v več 
pravnih sistemih po svetu: na Tajvanu, v Franciji (zakon HADOPI), Združenem kraljestvu 
(zakon o digitalnem gospodarstvu iz leta 2010), Južni Koreji in Novi Zelandiji. 
                                                 
2  Omrežja P2P (vsak z vsakim), včasih imenovana tudi „forumi“ ali „socialna omrežja“, so specializirane spletne 

strani, ki delujejo kot virtualni „klub“, kjer lahko člani komunicirajo v realnem času in si izmenjavajo sporočila. 
Mnoga od teh omrežij omogočajo izmenjavo zaščitenih del, glasbe, filmov ali odlomkov filmov, knjig ali člankov 
v elektronski obliki; taki klubi imajo lahko na tisoče članov: najslavnejši je bržkone Facebook, ki ima milijone 
članov po vsem svetu. Tovrstna omrežja pogosto ponujajo indeksirane sezname del, ki jih je mogoče najti z 
odpiranjem ustreznih sporočil članov. 
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Drugačne zakonodajne pristope so uporabili na primer v Italiji, kjer je kršenje avtorskih 
pravic z omogočanjem dostopa do zaščitenih del v računalniških omrežjih brez dovoljenja 
postalo kaznivo (decreto Urbani) in v Španiji (zakon Sinde), kjer so na udaru posredniki, ne 
uporabniki. 

Ker je bila večina teh ukrepov sprejetih nedavno, je še prekmalu sklepati, kateri pristop je 
boljši. 

Ključni vidiki pavšalnega plačila za vsebino 

Za digitalni svet tako v avdiovizualnem in glasbenem sektorju je značilna raznolikost 
deležnikov. Z množico možnih načinov distribucije se je število deležnikov – od izvorov do 
združevalcev vsebin – močno povečalo. Hkrati so telekomunikacijski operaterji in nedavno 
tudi proizvajalci naprav, vključeni prek pametne televizije, izoblikovali strategije za vstop in 
prodor na trg. Četudi je bolj kot kdaj prej na prvem mestu vsebina, z nadzorom nad 
produkcijo, distribucijo in ponudbo, pa v tradicionalno vrednostno verigo vstopajo novi 
členi, ki se potegujejo za svoj delež. Tradicionalni organiziranosti izkoriščanja grozi propad 
zaradi uvedbe hitrih širokopasovnih storitev ter digitalne distribucije ali distribucije na vseh 
možnih platformah in na vse možne načine. Poleg teh tradicionalnih deležnikov imajo danes 
potrošniki prek prostovoljnega podnaslavljanja, izmenjav vsak z vsakim, izmenjav v 
socialnih omrežjih in spletnega prenosa vpliv na strategije izkoriščanja vseh vrst pravic, niš 
in področij.  
Ekonomski učinek digitalizacije in interneta za ustvarjanje vrednosti v glasbeni in 
avdiovizualni panogi ni enak: posledice in učinki na strukturo in urejenost trga se 
razlikujejo tako kot med dvema sektorjema.   
Zato je treba pri uvedbi vsakršnega sistema pavšalnega plačila za vsebino upoštevati njune 
različne interese. 

Pavšalno plačilo za vsebino in druge možnosti 

Ekonomski cilj sistema pavšalnega plačila za vsebine je zagotoviti učinek prelivanja na trgu, 
da bi imetnike pravic prepričali o koristnosti takega sistema. S tega stališča bi sistem, ki bi 
sektorju prinesel približno enak prihodek, kot ga na današnjem trgu prinašajo video na 
zahtevo in zasebno kopiranje (npr. na francoskem trgu 56 oziroma 28 milijonov EUR), 
okrepil njegovo verodostojnost, saj bi dopolnil dodatno ponudbo, ki je bistvenega pomena 
za sektor. 
Družbeni in politični cilj je uporabnikom interneta ponuditi priložnost, da ostanejo znotraj 
okvira zakona za zasebni prenos in izmenjavo datotek vsak z vsakim, da bi pritegnili čim 
več uporabnikov. S sistemom pavšalnega plačila za vsebino bi tako izmenjava vsak z 
vsakim postala zakonita predvsem z zakonito pridobljenimi deli. 
Pri določanju cene sistema pavšalnega plačila za vsebino je treba zadovoljiti tri vidike: 
podpirati bi moral izmenjavo datotek vsak z vsakim, hkrati pa omejiti piratstvo, biti bi 
moral podaljšek zakonitih ponudb ter pri njem morajo sodelovati ponudniki internetnih 
storitev. 
Podobno mora uporabljeni sistem določanja cen izpolnjevati več meril in se izogniti 
nekaterim znanim pastem: določiti pravo ceno, ne pozabiti na pojem pričakovane cene, ne 
se izločiti iz kroga zbiranja prihodkov (ponudniki internetnih in omrežnih storitev imajo 
ključno vlogo). 
Zato študija v točki 4.1.1 predstavlja morebitne posledice cenovne politike pavšalnega 
plačila za vsebino za avdiovizualna in kinematografska dela: nizka hipoteza 2 EUR, visoka 
hipoteza 6 EUR in srednja hipoteza 4,99 EUR blizu simbolične cene 5 EUR. 
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Določanje cene v sistemu pavšalnega plačila za vsebino je en vidik, drug pa je vpliv na 
komercialne modele. Še en vidik je stopnja selitve potrošnikov, na podlagi česar se lahko 
napove ustvarjanje ali izguba skupne vrednosti. 
Skladno s hipotezo, postavljeno in predstavljeno v točki 4.1 študije, bi imelo največ 
možnosti za uspeh pavšalno plačilo za vsebino v znesku 4,99 EUR, ki bi prineslo več 
dobička. To bi se zgodilo še zlasti v primeru, če bi ponudbo spremljala možnost, da 
uporabnik ta pavšalni znesek za vsebino uporabi za izmenjavo velike mesečne količine 
vsebine, kakor predvideva študija, kar očitno ni na voljo v nobeni od obstoječih ponudb, ne 
glede na znesek. Po našem mnenju bi morala biti taka možnost nujno del vsake 
komercialne ponudbe prenosa, ker je to zdaj že uveljavljena praksa med potrošniki, ki so si 
vajeni izmenjavati vsebino, objavljeno na internetu. Možno bi bilo dokupiti dodatno količino 
po 1 do 2 EUR na mesec, če uporabnik prekorači dovoljeni prenos z osnovno naročnino (ne 
glede na število del). 
Sistem pavšalnega plačila za kulturne vsebine naj bi ponudil odgovor vsaj na dva 
pomembna družbena cilja: 

 zajamčil bi pravično odškodnino avtorjem in ustvarjalcem, s poštenim postopkom 
distribucije;  

 zaščitil bi posamičnega uporabnika. 

Lahka rešitev, od katere bi imeli korist vsi, ne obstaja, prav tako ne taka, kjer bi vsi trpeli 
enako škodo.  
Skoraj vse predlagane rešitve (od prostovoljnih skupinskih licenc do obveznih skupinskih 
licenc in razširjenih skupinskih licenc) vsebujejo neko obliko organizacije za podeljevanje 
skupinskih ali skupnih licenc, ki bi pobirala prihodke in jih nato razdeljevala naprej. 

Verodostojni možni rešitvi na vprašanje izmenjave datotek 

Možni sta dve poti: nespremenjen položaj (enako poslovanje s protipiratskimi zakoni) ali 
pavšalni znesek za vsebino, ki ima dve možnosti: uvedbo splošnega sistema pavšalnega 
zneska za vsebino kot novega zakonitega poslovnega modela ali pa omejenega sistema 
pavšalnega zneska za vsebino. 
Zaradi različnih razlogov, pojasnjenih v študiji, je možnost splošnega sistema pavšalnega 
zneska za vsebino nesprejemljiva za mnoge akterje3. Možnost omejenega pavšalnega 
zneska za vsebino v konkretnem političnem in operativnem okviru pa bi lahko bila 
izvedljiva. 
Če razmišljamo o sistemu pavšalnega zneska za vsebino za nekomercialno spletno uporabo 
del, ne glede na njegov obseg ali zajem, se skupinskemu upravljanju ne moremo izogniti. 

Za izmenjavo datotek vsak z vsakim bi se lahko uporabil načrt, ki bi temeljil na dosežkih 
direktive o kabelskem in satelitskem oddajanju4. Ta ni ustvarila nove izjeme ali omejitev in 
ni uvedla obvezne licence. Uveljavljanje ekskluzivnih pravic je omejila na kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic. Iz tega razloga je še vedno združljiva z mednarodnimi 
pogodbami. Za izmenjavo datotek vsak z vsakim imetniki pravic zaupajo ekskluzivne 
pravice za omogočanje prenosa in izmenjave datotek pod natančno določenimi pogoji in v 
omejenem obsegu tem organizacijam za upravljanje kolektivnih pravic. 

 

 

                                                 
3  Glej 3. del študije in točko 4.3. 
4  Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih 

pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo. 
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Ugotovitve: kaj je treba upoštevati za uveljavitev sistema pavšalnega plačila za 
vsebino 
Da bi v avdiovizualni in glasbeni industriji vzpostavili ustrezne javne ukrepe in politiko, je 
treba upoštevati glavne cilje predlagane politike in korake, ki jim mora slediti, da bodo vse 
odločitve, orodja, koraki in zaporedja logično vodili proti cilju. 

Treba je zaščititi končnega uporabnika z ozaveščanjem o tem, katera dejanja so zakonita in 
katera ne, ter omogočati izmenjavo datotek vsak z vsakim in socialna omrežja, pod 
pogojem da te dejavnosti ostanejo nekomercialne in niso predmet nadnacionalnih 
sporazumov. 

Razširjene kolektivne licence in uveljavljanje pravic bi bilo treba spodbujati, kjer obstajajo 
možnosti za prostovoljne licence, ki jih imetniki pravic ne izkoriščajo (ali jih ne morejo 
izkoriščati) vsak posebej. Namen tega je povečati zakoniti trg na račun piratstva. 
Sistem pavšalnega plačila za vsebino bi moral biti omejen na prenos in neko obliko 
nalaganja (dajanja na voljo), da bi omogočili dostop do omrežij izmenjave vsak z vsakim 
(kjer protokol navadno zahteva neko vrsto nalaganja med prenosom). Sistem bo omogočal 
globalno izmenjavo del iz digitalne zbirke končnega uporabnika ter omejil vse oblike 
izmenjave, prek omrežij izmenjave vsak z vsakim, socialnih omrežij, virtualnega prostora 
za shranjevanje ipd., na zasebni krog prijateljev in sorodnikov. Kot primer, razširjena 
licenca za pravico dajanja na voljo5 bi lahko bila omejena na 50 najboljših prijateljev, kar 
pomeni, da bi bila izmenjava vsak z vsakim ali neposredni prenos (s ponudbo nove 
vsebine) dovoljena samo znotraj družabnega kroga posameznika (morda prek socialnega 
omrežja). 
Sistem pavšalnega plačila za vsebino bo zahteval omejitve pri zmogljivosti sistemov 
shranjevanja znotraj odobrenega omrežja ter količini izmenjanih datotek, ne glede na 
uporabljeni protokol ali aplikacijo. 

Ponudniki internetnih storitev bodo morali naročnike obvestiti, kadar bo količina izmenjanih 
datotek presegla odobreno količino, in nato onemogočiti pretirano izmenjavo, kar že 
počnejo pri zdajšnjih internetnih in telefonskih naročniških paketih.  
Izvajati bi se moral omejen, netržni status omrežja pavšalnih plačil za vsebino in omrežje bi 
moralo biti ločeno od vseh komercialnih omrežij. Morebitni končni uporabniki bi morali biti 
jasno seznanjeni z obsegom dovoljenih dejavnosti znotraj omrežja pavšalnih plačil za 
vsebino. Pogoji bi morali biti standardizirani na evropski ravni in glede na kategorijo dela 
(da zanje tako ne bi veljal pristop „eno delo, en ponudnik licenc” ali omejeni glede na 
ozemlje ali sedež prejemnika in/ali ponudnika licence). 

42 ključnih dejavnikov uspeha glede izvedljivosti pavšalnega plačila za vsebino 

Cilji: 

1. Kjer se je pokazalo, da potrošniki raje uporabljajo vsebino na določen način in obstaja 
način, kako je mogoče izdati licence za tako uporabo na vzdržni komercialni osnovi, se 
od imetnikov pravic to tudi pričakuje.  

2. Umetnikom/ustvarjalcem in drugim imetnikom pravic, vključno s producenti, mora biti 
zagotovljena možnost poplačila na podlagi prostovoljnega uveljavljanja njihovih 
ekskluzivnih pravic (na podlagi točke 1). 

3. Zagotoviti je treba vzpostavitev in ohranjanje pravičnega ravnotežja med različnimi 
temeljnimi pravicami, ki jih ščiti pravni red Skupnosti6. 

 

                                                 
5  Glej opombo 1. 
6  Kakor je razsodilo Sodišče Evropske unije v zadevi C-275/06, Productores de Música de Espańa (Promusicae) 

proti Telefónica de Espańa SAU (predlog za sprejem predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil no 5 de 
Madrid). 
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Pravna podlaga: 

4. Ne uvajati novih izjem in omejitev avtorskih pravic, ker so zato potrebne velike 
spremembe obstoječih norm in zakonodaje (vse ne bi bile takoj združljive z obstoječimi 
mednarodnimi akti, zato bi bilo za njihovo uveljavitev potrebnega precej časa).  

5. Prednost je treba dati razširjenemu kolektivnemu licenciranju za uveljavljanje pravic, 
kjer je to ustrezno (omogočanje lažjega dostopa do celotnih zbirk), vendar brez 
razvodenitve ekskluzivnih pravic. Kjer se uveljavi prostovoljno licenciranje, kolektivno 
licenciranje ne bi smelo biti obvezno; kjer obstajajo možnosti za prostovoljno 
licenciranje, ki jih imetniki pravic niso izkoristili, morda obstajajo mehanizmi, ki 
omogočajo izrabo te priložnosti na druge načine, na primer tako kot je bilo izvedeno z 
direktivo o kabelskem in satelitskem oddajanju7. 

6. Tu obravnavane pravice bi se morale uresničevati samo prek kolektivne organizacije. 
Kadar imetnik pravic uveljavljanja svojih pravic ni zaupal kolektivni organizaciji, bi se 
moralo šteti, da je za to pooblastil kolektivno organizacijo, ki uveljavlja pravice iste 
kategorije. Kadar pravice te kategorije uveljavlja več kolektivnih organizacij, bi se 
imetnik pravic lahko prosto odločal, katera od kolektivnih organizacij je pooblaščena za 
upravljanje njegovih pravic. Imetnik pravic iz tega odstavka ima enake pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma med imetniki licenc (končnimi uporabniki) in 
kolektivno organizacijo, za katero se šteje, da je pooblaščena za upravljanje njegovih 
pravic, kakor imetniki pravic, ki so to kolektivno organizacijo pooblastili. Imetnik pravic 
bo lahko v določenem obdobju uveljavljal katero koli pravico. 

7. Če imetnik pravic da pooblastilo za začetno oddajanje, prikaz ali dajanje na voljo 
nekega dela v Evropski uniji, se šteje, da se je odločil, da svojih pravic v zvezi z 
obravnavanimi pravicami do nekomercialne izmenjave ne bo uveljavljal na posamični 
osnovi, temveč v skladu z zgoraj navedenimi določbami o kolektivnem upravljanju.  

8. Ne glede na to lahko imetniki pravic odstopijo od kolektivnega licenciranja, če 
zagotovijo dodeljevanje licenc za pravice za ta namen sočasno s sprostitvijo licenc s 
strani kolektivne organizacije. 

9. Potrebna je določba o mediaciji za primere, ko ni mogoče doseči dogovora. 

Izvedljivost:  
10. Obstajati mora možnost za izvzetje iz kolektivnega dodeljevanja licenc, čeprav 

spodbude za njegovo uporabo še vedno ostajajo: izguba dostopa do razdeljenih 
zneskov, stroški neposrednega izdajanja licenc in stroški neposrednih izvršilnih ukrepov.  

11. Razpon izkoriščanja je treba skrbno preučiti. Bistveni učinek piratstva nastopi v prvih 
dveh mesecih po izdaji nekega dela. Hkrati morajo imetniki pravic imeti dovolj časa, da 
izkoriščajo svoje pravice, saj jim to omogoči najboljšo donosnost naložbe.  

12. Kolektivno izdajanje licenc naj se ne bi uporabljalo v začetnem obdobju po izdaji, 
dolgem optimalno 4 mesece (2 meseca je prekratko obdobje). Ta prepoved bi se lahko 
podaljšala na največ 6 mesecev – mogoče celo na 12 mesecev za avdiovizualna dela. 
Krajša obdobja bi bila za potrošnike veliko bolj sprejemljiva, medtem ko utegnejo biti 
daljša obdobja sama sebi v škodo. Natančno trajanje bi bilo treba določiti po 
posvetovanju z imetniki pravic, kar je nujno tako za filmsko in glasbeno panogo. S tem 
bi se ustvaril tudi določen časovni razpon ekskluzivne uporabe za nove komercialne 
storitve. Težave kratkega obdobja ekskluzivnosti za imetnike pravic so sicer jasno 
razumljive, vendar mora obstajati ravnotežje z navadami in pričakovanji potrošnikov. 

13. Razširjene kolektivne licence za izmenjavo datotek vsak z vsakim zajemajo obveščanje 
javnosti/pravice dajanja na voljo, ki so del prenosa k sebi8. Vključevati bi morale tudi s 
tem povezana omejena dejanja nalaganja, z delitvijo omejenih pravic nalaganja, ne pa 

                                                 
7  Glej člen 9 Direktive Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in 

sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo. 
8  Glej opombo 1. 
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tudi nalaganja del za hranjenje v virtualnem prostoru za shranjevanje ali sejalnih 
meduporabniških omrežjih z vsebino na kak drug način. Slednje dejavnosti bi morale 
biti licencirane pod običajnimi komercialnimi pogoji – vsaj za novo izdana dela.   

14. Pravice in dolžnosti uporabnikov bi morale biti jasne in dosledne. 

15. Ni nujno, da bodo internetni posredniki (ponudniki internetnih storitev) ponudniki licenc 
svojim končnim uporabnikom, temveč bodo ponujali uporabniške licence in pobirali 
pavšalni znesek za vsebino v imenu dejanskega ponudnika licenc, ki bo izbrana 
kolektivna organizacija za upravljanje pravic.  

16. Pri izvrševanju bo potrebna neka oblika sodelovanja ponudnikov internetnih storitev in 
drugih posrednikov interneta. Splošne obveznosti spremljanja vsebine ne bi smelo in ne 
sme biti. Običajna orodja za upravljanje omrežnega prometa bi morala zadoščati za 
opozarjanje na izredno dogajanje, zaščitne klavzule o zaščiti  pa morajo biti povezane z 
ustreznim odzivom ob opozorilu o kršitvah (denimo zlasti za nedavno izdana dela). 

Specifičnost:  
17. Naročnino na ponudbo za pavšalno plačilo za vsebino bodo posameznim končnim 

uporabnikom prodajali ponudniki internetnih storitev. 

18. Izmenjava bi morala biti omejena na zaseben krog „prijateljev in sorodnikov“. Licenca 
za pravico do posredovanja/dajanja na voljo9 (razen za zelo kratke odlomke) bo na 
primer omejena na 50 prijateljev (kar je dovolj veliko, vendar omejeno število), kar 
pomeni, da bi bila ponudba izmenjave vsak z vsakim ali neposrednega prenosa lahko 
dovoljena znotraj določenih socialnih omrežij. 

19. Omejeni sistem pavšalnega zneska za vsebino bo potrošnikom omogočal, da si dela 
izmenjavajo znotraj omrežij izmenjave vsak z vsakim na enak način, kot je bilo zasebno 
presnemavanje videokaset dovoljeno v družinskem krogu. 

20. Prenosi morajo biti opravljeni z dovoljenih strani za shranjevanje datotek z zakonitimi 
viri. Za dobro upravljanje sistema morajo biti vsa umetniška dela opremljena z 
oznakami (ali kako drugače uradno označena). 

21. Da bo ta mehanizem pomembnejši, bi bilo treba sestaviti standardna pravila ravnanja in 
jih objaviti za vsako stran posebej. To bi morala storiti kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic ob podpori imetnikov pravic. Prevzeti bi jo morale tudi platforme, ki 
ponujajo video na zahtevo, avdiovizualne naročniške pakete in ogled televizijskih oddaj 
z zamikom, ki bi potrošnike s to možnostjo seznanile ob prevzemu ponudbe za licence 
ter hkrati poudarile tveganje nedovoljenih dejavnosti izmenjave vsak z vsakim. 

22. Iz praktičnih razlogov bi morala biti licenca v obliki pavšalnega plačila, čeprav to vnaša 
nepravičnost med tistimi, ki si datoteke izmenjavajo veliko oziroma malo. Znesek se ne 
bi stopnjeval s količino in ponudnikom internetnih storitev ne bi bilo treba spremljati 
prenesene ali naložene vsebine. 

23. Razlike v vedenju potrošnikov in vrednostnih verigah kažejo, da bi bilo pametno 
premisliti o različnih sistemih pavšalnega plačila za vsebino za glasbena in avdiovizualna 
dela. Vendar pa se zaradi zapletenih postopkov upravljanja, tveganja nesporazumov, 
nezaupanja nekaterih skupin deležnikov in potrošnikov priporoča samo en omejen 
pavšalni znesek za vsebino, ki bi zajemal glasbo in avdiovizualna dela. 

24. To licenco za zasebno rabo bodo potrošniki ponudniku internetnih storitev plačevali 
prostovoljno in bo jasno opredeljena v njegovih pogojih poslovanja. Kljub temu pa bodo 
lahko ponudniki internetnih storitev uvedli splošno politiko za 100 % svojih zasebnih 
strank (predvidoma ob bolj ugodni ceni). 

 

                                                 
9  Glej opombo 1. 
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Izvršljivost:  
25. V začetnem ekskluzivnem obdobju bo treba še naprej izvajati izvršilne ukrepe, zlasti 

glede nalaganja. Vendar pa bi morala biti pozornost usmerjena na tiste, ki vsebino 
nalagajo na internet, ne na tiste, ki jo prenašajo k sebi. 

26. Uveljavljati bi bilo treba omejeni netržni status te rešitve in prepovedati vse posredne 
tržne dejavnosti (prim. zadevo Pirate Bay) ter jih sodno preganjati (na podlagi kršitev 
dovoljenj). To bi pomagalo pri omejevanju uporabnosti nezakonitih strani. 

Upravljanje:  
27. Preglednost pri upravljanju je bistvenega pomena tako v interesu imetnikov pravic kot 

potrošnikov. 

28. Sodelovati bi smele tudi organizacije z obsežnimi nabori in podpreti sistem tako, da bi 
pravice svojih članov prenesle v izbrano kolektivno organizacijo za upravljanje pravic. 

29. Pavšalni znesek za vsebino bodo pobirali ponudniki internetnih storitev in (po odbitku 
dogovorjene pristojbine za zbiranje) posredovali izbrani kolektivni organizaciji za 
upravljanje pravic. 

30. Izračun osnove za razdeljevanje prihodkov imetnikom pravic je težaven podvig, o 
katerem bi se morali posvetovati in dogovoriti vsi deležniki. 

31. Problematika merjenja mora biti zajeta v novi študiji, da bo mogoče najti najboljšo 
rešitev.  

32. O zneskih se je treba izpogajati (z neko obliko mediacije), saj jih ni mogoče določiti z 
znanstvenim pristopom. Ocenjene izgube zaradi piratstva so zgolj približki; bolj 
umestne so tržne izkušnje ponudnikov internetnih storitev.  

Določanje cen:10 

33. Cena mora biti dovolj visoka, da bo ustvarjala dodano vrednost in zagotavljala zadostno 
maržo za vzpostavitev sistema upravljanja za zbiranje in ustrezno razdeljevanje 
prihodka od pavšalnega plačila za vsebino. 

34. Cena bi morala biti dovolj visoka, da bi se izognili negativnim stranskim učinkom, kot je 
prehod potrošnikov s komercialnih storitev na sistem pavšalnega plačila za vsebino.  

35. Cena bi morala biti privlačna za potrošnike, da bi jih prepričala o stroškovni 
učinkovitosti (tehnična kakovost, dovoljena izmenjava z omejenim krogom prijateljev in 
seveda široka izbira dostopne vsebine na podlagi zakonitih komercialnih ponudb). 

36. Pavšalno plačilo za vsebino bi lahko za potrošnika znašalo od 4 do 6 EUR z DDV/mesec 
za avdiovizualna dela. Toda skladno s hipotezo iz poglavja 4 tega poročila je treba 
ustrezne cenovne postavke določiti z raziskavo na podlagi vseh dostopnih podatkov. 

37. 4,99 EUR na mesec bi bilo privlačno izhodišče za dosego kompromisne cene, 
sprejemljive za vse deležnike. 

Trženje: 

38. Potrošniki morajo biti jasno seznanjeni s končno namembnostjo njihovega plačila 
(enako kot so ekološki davki in prispevki11 zdaj opredeljeni in jasno označeni na ceni 
vse večjega števila izdelkov, zlasti gospodinjskih aparatov, elektronskih naprav, 
avtomobilov itd.). 

39. Ta plačila bodo podpirala ustvarjalno industrijo in ustvarjalce. 

                                                 
10  Prim. poglavje 4, točka 4.1. 
11  Ti ustrezajo stroškom za zbiranje in recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. 
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40. Z naročilom na licenco bodo potrošniki podprli ustvarjalce, ne pa piratov ali nezakonitih 
dejavnosti.  

41. Ohraniti je treba jasno razlikovanje med sistemom pavšalnega plačila za vsebino in 
sistemom dajatve za zasebno kopiranje. Dajatev za zasebno kopiranje se mora jasno 
uporabljati zgolj za kopiranje del na fizičnih nosilcih (DVD). 

42. Potrošniki bi morali dobiti zelo jasne informacije o tem, kaj je dovoljeno v sistemu 
pavšalnega plačila za vsebino. Jasno bi bilo treba razlikovati med tem, kar je dovoljeno 
znotraj sistema, in drugimi nezakonitimi dejavnostmi.  

Priporočila za javno politiko – uvodne opombe 

Avtorji študije so trdno prepričani, da sta predlog in spodbujanje uvedbe splošnega sistema 
pavšalnega plačila za vsebino politično precej tvegana, saj bi to ogrozilo izredno veliko 
število tržnih izmenjav, ter celo preprečilo nastajanje novih tržnih storitev – da o ogromni 
izgubi vrednosti sploh ne govorimo. 

Sistem pavšalnega plačila za vsebino s strogo omejenim ciljem mora biti opredeljen kot 
način, s katerim bi se izognili ogrožanju državljanskih svoboščin velikega števila 
državljanov, in njegovo področje uporabe bi moralo biti omejeno do take mere, kot je 
potrebna za dosego tega cilja (tako da bi denimo zagotovili, da bodo licence podeljene 
potrošnikom, in ne ponudnikom internetnih storitev). Avtorji menijo tudi, da predlog, 
predstavljen v študiji, ne ponuja celovitega okvira in da so zgolj poskušali opredeliti po 
njihovem mnenju najpomembnejše postavke za prihodnje oblikovanje takega okvira. 
Verjamejo pa, da je predlagana struktura upravljanja, ki temelji na razširjenem 
kolektivnem upravljanju, v današnjih okoliščinah še najmanj sporna. 
Zavedajo se resničnih težav (poklicnih in kulturnih) pri vzpostavitvi nečesa delujočega, 
vendar brez preveč nehotenih posledic. 

Poudariti želijo še, da sta zaradi pomanjkanja soglasja potrebni močna politična vizija in 
usmeritev za nadaljevanje tega pristopa, saj je soglasje ključna zahteva za uspeh takega 
projekta. 

Obstaja priložnost za velikansko evropsko zmago pri promociji kulture in kulturnih panog, 
kar bi se lahko pozneje uporabilo tudi za vse druge digitalne vsebine.  

Politična izvedljivost 

- Licenca za kreativno vsebino ni zdravilo za vse težave. 

- Sistem omejenega pavšalnega zneska za vsebino bo ustvaril vrednost za ustvarjalce. 
Cilj te sheme je jasno zmanjšati sivo območje med zakonitimi ponudbami in piratstvom 
ter povrniti milijone ljudi k zakonitemu ravnanju. 

- Ta licenca ne bo pomenila dovoljenja za nalaganje celih zbirk glasbe in avdiovizualnih 
del, temveč potrošnikom ponudila možnost za zakonito izmenjavo svojega zasebnega 
izbora kreativne vsebine, ki jim je všeč. 

- Sistem pavšalnega zneska za vsebino ni nov poslovni model, ki bo zamenjal obstoječe 
modele. To je dopolnilni sistem, ki bo ustvaril dodatno vrednost za ustvarjalce. 

- Politične oblasti morajo poskrbeti, da so politične osnove sistema utemeljene na jasnih 
načelih in soglasju. Taka politika skrbno upošteva ekonomiko kreativnih panog, da bi 
ohranila produkcijske zmogljivosti kulturnih vsebin. 

- Treba bi bilo prevzeti že obstoječe prakse in strukture, da ne bi odkrivali tople vode. Na 
osnovi tega bi moralo biti razširjeno kolektivno upravljanje zgled za upravljanje 
sistema. 
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- Prevzem pristopa razširjenega kolektivnega upravljanja bi moral prinesti precejšnje 
prednosti pri doseganju soglasja med imetniki pravic in vseevropskem izvajanju ter 
tako odpira možnosti za podeljevanje večobmočnih licenc. 

- Omejitev izvajanja sistema na eno vseevropsko kolektivno organizacijo za upravljanje 
pravic ohranja skladnost z mednarodnimi sporazumi in preprečuje podvajanje stroškov. 

- Bistvenega pomena je, da se vojna proti komercialnim oblikam piratstva nadaljuje. 

- Oglaševanje sistema pavšalnega zneska za vsebino med potrošniki kot prostovoljne 
možnosti, ki je jasno tržena kot taka („Zame stroškovno najbolj ugodna možnost”), bo 
v pomoč pri opozarjanju na to, kaj je zakonito in kaj ne. 

Ekonomska izvedljivost 

 Treba je izvesti dodatno poglobljeno študijo poslovnega modela, ki bo obravnavala tudi 
vprašanja določanja cen, stroškov zbiranja, stroškov upravljanja, vidikov izkoriščanja 
itd. 

 Ta študija mora obravnavati tudi merila za razdeljevanje prihodkov, kar je vprašanje 
ključnega pomena pri prepričevanju pomembnih imetnikov pravic, da nabor svojih del 
prenesejo na predlagano kolektivno organizacijo za upravljanje pravic. 

 In navsezadnje mora ta prihodnja študija preučiti tudi potrebo po politiki certificiranja 
ali označevanja12 kot novem orodju proti piratstvu in nezakonitim platformam. 

 Treba je tudi promovirati projekt ter tako zagotoviti, da bo kar največje število 
imetnikov pravic preneslo svoje pravice na kolektivno organizacijo za upravljanje pravic, 
da bi imeli čim bolj posodobljene, nove in različne nabore del. To je ključnega pomena, 
da se zagotovi uspeh pavšalnega plačila za vsebino na trgu in med profesionalci. 

Sklep 

Po eni strani imetniki pravic vzpostavljajo licence za načine uporabe, ki niso zajeti v 
njihovih obstoječih modelih izkoriščanja. Po drugi strani se potrošniki prostovoljno naročajo 
na zakonito ponudbo, omejeno na prenos in izmenjavo datotek vsak z vsakim. 
Te prihodke od naročnin zbirajo ponudniki internetnih storitev in jih posredujejo kolektivni 
organizaciji za upravljanje pravic. Ta bo poskrbela za razdeljevanje prihodkov na podlagi 
formule, ki jo je treba še opredeliti. Lahko bi temeljila na tržnih rezultatih, denimo 
kazalnikih prodaje DVD-jev ali prenosa videa na zahtevo, v vsakem primeru pa bo treba 
doseči soglasje.  
Dejanska dela, ki si jih delijo potrošniki, so ločena od tega, kar se plača za njihov prenos in 
izmenjavo. Tako ne bo potrebe, da se krši zasebnost potrošnika, saj se uporaba določenih 
del ne bo spremljala; sistem bo temeljil na količini izmenjanih del.  
Piratstvo še naprej ostaja problem, s katerim se je treba spopasti.  
Predlagani sistem bo zajel zgolj kinematografska in avdiovizualna dela. Zaradi svojih 
specifičnih značilnosti, drugačne vrednostne verige, drugačnih potrošniških navad in obsega  
glasbeni sektor ne sodi na področje uporabe tega predloga. Za glasbo bi se lahko uporabljal 
podoben sistem, vendar bi bilo treba izvesti poglobljeno študijo, da bi izoblikovali in 
podrobno izdelali delujoč model, ki bi ga potrdili tako potrošniki kot imetniki pravic. Vendar 
pa bi bil to veliko večji izziv kot pri avdiovizualnih delih.  

                                                 
12  Lahko bi temeljila na izkušnjah s sistemom certificiranja za glasbene platforme HADOPI, ki pomaga potrošniku 

jasno prepoznati zakonito ponudbo. 
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SPLOŠNI PODATKI 
Študija je odgovor na izraženo željo Odbora za izobraževanje in kulturo Evropskega 
parlamenta, ki ga je zanimalo, kako bi se lahko pavšalno plačilo za vsebino uporabljalo v 
praksi za izmenjavo datotek s političnega in tudi ekonomskega vidika.  
 
Študija ponuja informacije in analizo o naslednjih temah: 
- razvoj trga z glasbenimi in avdiovizualnimi zabavnimi izdelki in storitvami v zadnjih 10 

letih (prvi del študije);  
- trendi in pojav spletnega piratstva (drugi del študije); 
- ključni cilji pavšalnega plačila za vsebino (tretji del študije); 
- pavšalno plačilo za vsebino in druge možne poti (četrti del študije); 
- sklepi in priporočila (peti del študije). 
 

Obseg študije 
Geografski obseg 

Študija zajema države članice Evropske unije. Poleg tega so analizirani tudi sistemi različnih 
tretjih držav in uporabljeni kot primeri dobrega (ali slabega) ravnanja. 
 
Časovni obseg študije 

Študija zajema zadnjih deset let (2001–2011) in daje informacije o obetih, kjer je to 
mogoče. 
 
Obseg sektorja vsebine  
V skladu z razpisnimi specifikacijami so v študiji zajeti naslednji sektorji kulture: kino, 
televizija in glasba.  
V njej pojem avdiovizualni pomeni filme vseh vrst in vse oblike: kinodvorane, video, video 
na zahtevo itd.  
 

Metodologija 
Metodološka orodja  

Raziskava je večinoma slonela na dveh glavnih metodah: teoretičnih raziskavah in 
intervjujih (terenskih raziskavah). 
Pri teoretičnih raziskavah so bili uporabljeni glavni tiskani in spletni viri. 
Intervjuji so bili opravljeni v Evropi in zunaj nje z nekaterimi najpomembnejšimi deležniki 
na vsakem področju. Viri in seznam intervjujev so navedeni v dodatku.  
 
Metodološki izzivi 

Pomanjkanje statističnih podatkov 

Ena največjih težav, s katerimi se srečujejo svetovalci in strokovnjaki na tem področju na 
splošno, je splošno pomanjkanje dostopnih statističnih podatkov predvsem na ravni EU za 
tovrstne študije. To velja še zlasti za analizo obsega piratstva ali za dajatev za zasebno 
kopiranje, ki obstaja samo v 25 državah članicah EU. Primanjkuje tudi podrobnih 
informacij, denimo delitev prometa telekomunikacijskih operaterjev na telefonske, 
širokopasovne storitve in storitve, povezane z vsebino (npr. IP televizija, video na zahtevo 
in naročniški paketi na filmske programe) ali prometa različnih podružnic televizijskih 
skupin. Ta pomanjkljivost v statistiki, ki je publikacije Evropskega avdiovizualnega 
observatorija ne zajemajo, pomembno vpliva na oblikovanje poslovnih modelov in grobe 



Tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 16

napovedane vrednosti podatkov. 
 
Politični vidiki 

Avdiovizualni sektor in bolj na splošno ustvarjalci so v preteklosti s svojimi zahtevami in 
potrebami dokaj uspešno seznanjali politike, bolj ali manj uspešno pa jih vnašali tudi v 
njihove analize. V zadnjih 10 letih so se pojavili drugi deležniki in opozorili nase na tem 
področju, denimo telekomunikacijski operaterji in zdaj potrošniki. Analiza vrednostnih verig 
v študiji kaže, da se z množičnim dostopom do hitrega širokopasovnega interneta in 
pojavom socialnih omrežij interesi različnih členov vrednostne verige ne skladajo vedno. 
Kompromise je treba poiskati na politični ravni, pri oblikovanju zakonodajnih odgovorov. 
Prav pri iskanju soglasja ali vsaj nekaterih možnih skupnih izhodišč pa postane potrebno to 
delo, ki ga je naročil Evropski parlament.   
  
Množica deležnikov 

Za digitalno razsežnost avdiovizualnega in glasbenega sektorja je značilna raznolikost 
deležnikov. Zaradi številnih načinov in kanalov distribucije se je pomnožilo število 
vključenih deležnikov – od izvorov do združevalcev vsebin. Hkrati so telekomunikacijski 
operaterji in nedavno tudi proizvajalci naprav, vključeni prek pametne TV, izoblikovali svoje 
strategije za vključevanje in prodor na trg. Medtem ko je vsebina bolj kot kadar koli prej na 
prvem mestu, novi sistemi za produkcijo, distribucijo in nadzor zbirk in tradicionalnih 
vrednostnih verig vključujejo nove operaterje, ki se potegujejo za svoj delež trga in 
vrednosti. Uveljavljenim načinom distribucije in storitev grozi zlom zaradi pojava hitrih 
širokopasovnih storitev, digitalnih formatov in digitalne distribucije ali distribucije s 360°. 
Položaj je še bolj zapleten zaradi vedenja potrošnikov: prek prostovoljnega 
podnaslavljanja13, izmenjav datotek vsak z vsakim, izmenjav v socialnih omrežjih in 
spletnega prenosa lahko vplivajo na strategije izkoriščanja vsake kategorije pravic, niš in 
področij. 
 
Zato je treba pri uvedbi vsakršnega sistema pavšalnega zneska na vsebino upoštevati 
različne interese.  
 
Roki 

V skladu z razpisnimi pogoji je morala biti študija dokončana v 4 mesecih. Zaradi 
omejenega roka je bilo težko zbrati izčrpne informacije in opraviti intervjuje z vsemi 
deležniki v vseh sektorjih in v vseh državah članicah ter opraviti poglobljeno analizo o 
konkretnih vprašanjih poslovnega modela. 
 
Splošna ocena 

To je težka naloga iz več razlogov: 
 ker je svetovna in še zlasti evropska glasbena industrija v globoki krizi in morda na 

robu propada, je ta študija ključnega pomena; 
 prav tako je zelo zaželeno poznavanje vseh možnosti in omejitev drugih modelov 

zaradi odpora proti zakonodaji s stopnjevanim odzivom na mnogih področjih in 
zaradi različnih razlogov; 

 treba je zbrati in obdelati ogromno podatkov in mnenj; 
 težko je tudi pridobiti koristne, objektivne odgovore imetnikov pravic in njihovih 

uporabnikov. 
 
To velja tudi v avdiovizualnem sektorju. Ustvarjalci se soočajo z velikansko spremembo 
potrošniških navad (bolj pri glasbi kot filmih), ki so jo prinesle iste tehnologije, ki 

                                                 
13  Praksa, ko potrošniki sami objavljajo podnapise. 
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omogočajo piratstvo; težko ju je ločiti in to ni nujno tudi v interesu različnih deležnikov, ki 
tekmujejo za položaj v tem novem svetu. 
 
Pred uvedbo kakršnega koli sistema pavšalnega plačila za vsebino, ne glede na obseg 
uporabe, bi bila potrebna poglobljena analiza sistema kolektivnega upravljanja. Struktura 
sistemov kolektivnega upravljanja v Evropi vzbuja zelo sporna politična vprašanja in mnoge 
pravne nejasnosti, ki v pravu EU še niso rešene.  
 

 


