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19.3.2019 A8-0378/ 001-038

PREDLOGI SPREMEMB 001-038 
vlagatelj: Odbor za pravne zadeve

Poročilo
Pavel Svoboda A8-0378/2017
Pravila glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne 
prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

Predlog uredbe (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1)  za delovanje notranjega trga je treba 
zagotoviti širše razširjanje televizijskih in 
radijskih programov, ki izvirajo iz drugih 
držav članic, v korist uporabnikov po vsej 
Uniji, tako da se olajša licenciranje 
avtorskih in sorodnih pravic v delih in 
drugih zaščitenih predmetih urejanja, ki jih 
vsebujejo oddajanja takih programov. 
Televizijski in radijski programi so 
dejansko pomembna sredstva za 
spodbujanje kulturne in jezikovne 
raznolikosti, socialne kohezije in dostopa 
do informacij.

(1)  za delovanje notranjega trga in zlasti 
za boljši dostop do informacij je treba 
zagotoviti širše razširjanje novic in 
aktualnih informativnih programov, ki 
izvirajo iz drugih držav članic, v korist 
uporabnikov po vsej Uniji, tako da se 
olajša licenciranje avtorskih in sorodnih 
pravic v teh delih in drugih zaščitenih 
predmetih urejanja, ki jih vsebujejo 
oddajanja takih programov. Novice in 
aktualni informativni programi so 
dejansko pomembna sredstva za 
spodbujanje dostopa do informacij.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2а) Ponudniki avdiovizualnih medijskih 
storitev bi si morali prizadevati, da 
postanejo njihove tehnične storitve 
postopno dostopne osebam z motnjami 
vida ali sluha.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3)  Številne ovire otežujejo opravljanje 
spletnih storitev, ki so glede na oddajanja 
pomožne, in opravljanje storitev 
retransmisije ter s tem prost promet s 
televizijskimi in radijskimi programi v 
Uniji. Radiodifuzijske hiše dnevno 
prenašajo veliko število ur informativnih, 
kulturnih, političnih, dokumentarnih ali 
razvedrilnih programov. Ti programi 
vključujejo različne vsebine, kot so 
avdiovizualna, glasbena, literarna ali 
grafična dela, zaščitena z avtorskimi 
pravicami in/ali sorodnimi pravicami na 
podlagi prava Unije. Rezultat tega je 
kompleksen postopek prenosa pravic od 
številnih imetnikov pravic in za različne 
kategorije del in drugih zaščitenih 
predmetov urejanja. Pogosto je treba 
pravice prenesti v kratkem časovnem 
okviru, zlasti pri pripravi programov, kot 
so poročila ali aktualno informativni 
programi. Da bi bile njihove spletne 
storitve na voljo čezmejno, morajo imeti 
radiodifuzijske hiše zahtevane pravice za 
dela in druge zaščitene predmete urejanja 
za vsa ustrezna ozemlja, kar dodatno 
povečuje kompleksnost prenosa pravic.

(3)  Radiodifuzijske hiše dnevno 
prenašajo veliko število ur novic in 
aktualnih informativnih programov. Ti 
programi vključujejo različne vsebine, ki 
so zaščitene z avtorskimi pravicami in/ali 
sorodnimi pravicami na podlagi prava 
Unije. Rezultat tega je kompleksen 
postopek prenosa pravic od številnih 
imetnikov pravic in za različne kategorije 
del in drugih zaščitenih predmetov 
urejanja. Za novice in aktualne 
informativne programe je treba navedene 
pravice prenesti v kratkem časovnem 
okviru. Da bi bile njihove pomožne spletne 
storitve na voljo čezmejno, morajo imeti 
radiodifuzijske hiše zahtevane pravice za 
dela in druge zaščitene predmete urejanja 
za vsa ustrezna ozemlja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4)  Operaterji storitev retransmisije, ki 
običajno ponujajo več programov, v 
katerih se uporablja več del in drugih 
zaščitenih predmetov urejanja, vključenih v 
ponovno prenašane televizijske in radijske 
programe, imajo zelo kratek časovni okvir 
za pridobitev potrebnih licenc in se zato 
soočajo z znatnim bremenom pri prenosu 
pravic. Obstaja tudi tveganje za imetnike 
pravic, da se njihova dela ali drugi 
zaščiteni predmeti urejanja izkoriščajo brez 
dovoljenja ali plačila ali nadomestila.

(4)  Operaterji storitev retransmisije 
televizijskih ali radijskih programov, tudi 
del ali drugih zaščitenih predmetov 
urejanja, izvedejo dejanje priobčitve 
javnosti ne glede na to, ali se 
retransmisija televizijskih ali radijskih 
programov opravi z enakimi ali z 
drugačnimi tehničnimi sredstvi, kot so 
bila sredstva, ki so se uporabila za prvotno 
dejanje prenosa, in ne glede na to, ali 
takšna retransmisija poteka na dejanskem 
ali predvidenem področju sprejema 
prvotnega prenosa. Ker storitve 
retransmisije običajno ponujajo več 
programov, v katerih se uporablja več del 
in drugih zaščitenih predmetov urejanja, 
vključenih v ponovno prenašane 
televizijske in radijske programe, imajo 
operaterji storitev retransmisije zelo 
kratek časovni okvir za pridobitev 
potrebnih licenc in se zato soočajo z 
znatnim bremenom pri prenosu pravic. 
Obstaja tudi tveganje za producente, 
avtorje, ustvarjalce in druge imetnike 
pravic, da se njihova dela ali drugi 
zaščiteni predmeti urejanja izkoriščajo brez 
dovoljenja ali plačila primernega in 
poštenega nadomestila.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ker storitve retransmisije, ki 
običajno ponujajo več programov, 
uporabljajo množico del in drugih 
zaščitenih predmetov urejanja, ki so 
vključeni v retransmisijo televizijskih in 
radijskih programov, bi morale imeti v 
skladu z načelom pogodbene svobode 
možnost, da pridobijo potrebne licence in 
s tem imetnikom pravic zagotovijo 
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pravično nadomestilo, da bodo lahko še 
naprej ponujale široko paleto vsebin, kar 
bi bilo tudi v interesu potrošnika.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5)  Pravice v delih in drugih zaščitenih 
predmetih urejanja so harmonizirane med 
drugim z Direktivo 2001/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta1 ter 
Direktivo 2006/115/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta2.

(5)  Pravice v delih in drugih zaščitenih 
vsebinah urejanja so harmonizirane med 
drugim z Direktivo 2001/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta1 ter 
Direktivo 2006/115/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta2, katerih namen je 
zlasti zagotoviti visoko raven zaščite 
imetnikov pravic.

_________________ _________________
1 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.

1 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.

2 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.

2 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.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7)  Zato bi bilo treba čezmejno 
zagotavljanje spletnih storitev, ki so 
pomožne glede na oddajanje in 
retransmisije televizijskih ter radijskih 
programov, ki izvirajo iz drugih držav 
članic, olajšati tako, da se prilagodi pravni 

(7)  Zato bi bilo treba čezmejno 
zagotavljanje spletnih storitev, ki so 
pomožne glede na oddajanje novic in 
aktualnih informativnih programov in 
retransmisije televizijskih ter radijskih 
programov, ki izvirajo iz drugih držav 
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okvir glede uveljavljanja avtorskih in 
sorodnih pravic, relevantnih za navedene 
dejavnosti.

članic, olajšati tako, da se prilagodi pravni 
okvir glede uveljavljanja avtorskih in 
sorodnih pravic, relevantnih za navedene 
dejavnosti. Ker bi se lahko s prilagoditvijo 
pravnega okvira pojavile omejitve za 
izvajanje izključnih pravic, bi moral ta 
veljati le v nekaterih posebnih primerih, ki 
niso v nasprotju z normalnim 
izkoriščanjem dela ali drugega 
zaščitenega predmeta urejanja in ne 
vplivajo pretirano na legitimne interese 
imetnika pravic. Zato bi moral biti vsak 
zakonodajni poseg, ob upoštevanju 
pomembnosti načela teritorialnosti za 
financiranje in proizvodnjo ustvarjalnih 
vsebin, zlasti avdiovizualnih del, nujno 
zelo omejen in ozek, moral pa bi biti tudi v 
skladu z načeli nujnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8)  Pomožne spletne storitve, ki jih 
zajema ta uredba, so tiste storitve, ki jih 
ponujajo radiodifuzijske hiše, ki so v 
jasnem in podrejenem razmerju glede na 
oddajanje. Vključujejo storitve, ki dajejo 
dostop do televizijskih in radijskih 
programov linearno, sočasno z oddajanjem, 
ter storitve, ki v opredeljenem časovnem 
obdobju po oddajanju dajejo dostop do 
televizijskih in radijskih programov, ki jih 
je predhodno razširjala radiodifuzijska hiša 
(t. i. časovno zamaknjene storitve). Poleg 
tega pomožne spletne storitve vključujejo 
storitve, ki dajejo dostop do gradiva, ki 
bogati ali kako drugače širi televizijske in 
radijske programe, ki jih oddaja 
radiodifuzijska hiša, vključno s 
predogledom, razširitvijo, dopolnjevanjem 
ali pregledom vsebine zadevnega 
programa. Zagotavljanje dostopa do 
posameznih del ali drugih zaščitenih 
predmetov urejanja, ki so bili vključeni v 

(8)  Pomožne spletne storitve, ki jih 
zajema ta uredba, so tiste storitve, ki jih 
ponujajo radiodifuzijske hiše, ki so v 
jasnem in podrejenem razmerju glede na 
oddajanje. Vključujejo storitve, ki dajejo 
dostop do novic in aktualnih 
informativnih programov izključno 
linearno, sočasno z oddajanjem, ter 
storitve, ki v opredeljenem časovnem 
obdobju po oddajanju dajejo dostop do 
novic in aktualnih informativnih 
programov, ki jih je predhodno oddajala 
radiodifuzijska hiša (t. i. časovno 
zamaknjene storitve). Zagotavljanje 
dostopa do posameznih del ali drugih 
zaščitenih predmetov urejanja, ki so bili 
vključeni v televizijski ali radijski 
program, se ne bi smelo obravnavati kot 
pomožna spletna storitev. Podobno 
zagotavljanje dostopa do del ali drugih 
zaščitenih predmetov urejanja neodvisno 
od oddajanja, kot so storitve, ki omogočajo 
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televizijski ali radijski program, se ne bi 
smelo obravnavati kot pomožna spletna 
storitev. Podobno zagotavljanje dostopa do 
del ali drugih zaščitenih predmetov 
urejanja neodvisno od oddajanja, kot so 
storitve, ki omogočajo dostop do 
posameznih glasbenih ali avdiovizualnih 
del, glasbenih albumov ali videospotov, ne 
spada v opredelitev pomožne spletne 
storitve.

dostop do posameznih glasbenih ali 
avdiovizualnih del, glasbenih albumov ali 
videospotov, ne spada v opredelitev 
pomožne spletne storitve.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9)  Da se olajša prenos pravic za 
čezmejno opravljanje pomožnih spletnih 
storitev, je treba zagotoviti načelo 
določitve države izvora, kar zadeva 
uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic, 
relevantnih za dejanja, ki nastanejo med 
zagotavljanjem pomožne spletne storitve, 
dostopa do nje ali njene uporabe. Načelo 
države izvora bi se moralo uporabljati 
izključno za razmerje med imetniki pravic 
(ali subjekti, ki zastopajo imetnike pravic, 
kot so organizacije za kolektivno 
upravljanje pravic) in radiodifuzijskimi 
hišami ter zgolj za namen zagotavljanja 
dostopa do pomožne spletne storitve ali 
njene uporabe. Načela države izvora se ne 
bi smelo uporabljati za naknadno 
priobčitev javnosti ali reprodukcijo 
vsebine, ki je zaščitena z avtorskimi ali 
sorodnimi pravicami in ki je vsebovana v 
pomožni spletni storitvi.

(9)  Da se olajša prenos pravic, ki 
radiodifuzijski hiši omogoči čezmejno 
opravljanje samo tistih pomožnih spletnih 
storitev, ki so povezane z novicami in 
aktualnimi informativnimi programi, je 
treba zagotoviti načelo določitve države 
izvora, kar zadeva uveljavljanje avtorskih 
in sorodnih pravic, relevantnih za dejanja, 
ki nastanejo med zagotavljanjem 
omenjenih pomožnih spletnih storitev, 
dostopom do njih ali njihovo uporabo. 
Načelo države izvora bi se moralo 
uporabljati izključno za razmerje med 
imetniki pravic (ali subjekti, ki zastopajo 
imetnike pravic, kot so organizacije za 
kolektivno upravljanje pravic) in 
radiodifuzijskimi hišami ter zgolj za namen 
zagotavljanja z novicami in aktualnimi 
informativnimi programi povezanih 
pomožnih spletnih storitev, dostopa do 
njih ali njihove uporabe. Načela države 
izvora se ne bi smelo uporabljati za 
naknadno priobčitev javnosti ali 
reprodukcijo vsebine, ki je zaščitena z 
avtorskimi ali sorodnimi pravicami in ki je 
vsebovana v pomožni spletni storitvi.

Predlog spremembe 10
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Načelo države izvora, ki ga določa ta 
uredba, ne bi smelo veljati za pomožne 
spletne storitve, ki so predvsem ali 
izključno namenjene državi članici, ki ni 
tista, v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj 
glavni sedež. Takšne storitve, predvsem ali 
izključno namenjene določeni državi 
članici, so storitve, katerih programi so 
jasno namenjeni prebivalcem točno 
določene države članice, ki ni tista, v 
kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni 
sedež, in katerih občinstvo je jasno 
omejeno na prebivalstvo te določene 
države članice, in v zvezi s katerimi je 
malo verjetno, da so njihovi gledalci ali 
poslušalci zunaj točno določene države 
članice, kateri so ti programi namenjeni. 
Elementi, ki omogočajo opredelitev 
ciljnega občinstva, vključujejo zlasti jezik, 
vključno z jezikom podnapisov, 
oglaševanje, sinhronizacijo, občinstvo, ki 
mu je namenjena promocija storitev 
radiodifuzije, in/ali lokalni značaj 
programa.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10)  Ker se šteje, da zagotavljanje 
dostopa do pomožne spletne storitve ali 
njene uporabe nastane zgolj v državi 
članici, v kateri ima radiodifuzijska hiša 
svoj glavni sedež, medtem ko se pomožna 
spletna storitev de facto lahko opravlja 
čezmejno v drugih državah članicah, je 
treba pri določanju zneska plačila za 
zadevne pravice zagotoviti, da bi 
pogodbenice upoštevale vse vidike 
pomožne spletne storitve, kot so 
značilnosti storitve, občinstvo, vključno z 

(10)  Ker se šteje, da zagotavljanje 
pomožne spletne storitve, povezane z 
novicami in aktualnimi informativnimi 
programi, dostop do nje ali njena uporaba 
nastane zgolj v državi članici, v kateri ima 
radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, 
medtem ko se pomožna spletna storitev de 
facto lahko opravlja čezmejno v drugih 
državah članicah, je treba pri določanju 
zneska plačila za zadevne pravice 
zagotoviti, da bi pogodbenice uporabile 
nepristranska merila in upoštevale vse 
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občinstvom v državi članici, v kateri ima 
radiodifuzijska hiša svoj glavni sedež, in v 
drugih državah članicah, v katerih se 
pomožna spletna storitev uporablja ali se 
do nje dostopa, ter jezikovna različica.

vidike pomožne spletne storitve, kot so 
značilnosti storitve, vključno s trajanjem 
spletne razpoložljivosti, občinstvo, 
vključno z občinstvom v državi članici, v 
kateri ima radiodifuzijska hiša svoj glavni 
sedež, in v drugih državah članicah, v 
katerih se pomožna spletna storitev 
uporablja ali se do nje dostopa, ter vse 
dostopne jezikovne različice. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11)  Z načelom pogodbene svobode bo 
omogočeno nadaljnje omejevanje 
izkoriščanja pravic, na katerega vpliva 
načelo države izvora iz te uredbe, še 
posebej v zvezi z določenimi tehničnimi 
sredstvi prenosa ali določenimi 
jezikovnimi različicami, pod pogojem da 
so vse take omejitve izkoriščanja 
navedenih pravic v skladu s pravom Unije.

(11)  Treba je opomniti, da je z načelom 
pogodbene svobode in v podporo 
obstoječim modelom izdajanja licenc, kot 
je izdaja izključnih ozemeljskih licenc, ki 
omogočajo ključne mehanizme 
financiranja avdiovizualne produkcije, 
optimalne distribucije in spodbujanja 
kulturne raznolikosti, potrebno nadaljnje 
omejevanje izkoriščanja pravic, na 
katerega vpliva načelo države izvora iz te 
uredbe, pod pogojem da so vse take 
omejitve izkoriščanja navedenih pravic v 
skladu z nacionalnim pravom in pravom 
Unije.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Namen te uredbe ni spodbujati 
prakse izbiranja najugodnejšega sodišča. 
Načelo države izvora se ne bi smelo 
uporabljati za spletne storitve, ki so 
namenjene predvsem ali izključno 
občinstvu, ki ni občinstvo države članice, 
v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj 
glavni sedež, da bi omejili prakse, ko 
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radiodifuzijska hiša poskuša ustanoviti 
svoj sedež v drugi državi članici, da bi se 
izognila neugodnim finančnim 
obveznostim ali da bi imela koristi zaradi 
ureditev licenciranja, ki so tam ugodnejše 
kot v državi članici, v kateri ima glavni 
sedež. Za oceno, ali je spletna storitev 
namenjena občinstvu zunaj ustrezne 
države članice, bi bilo treba upoštevati 
značilnosti storitve in uporabljene 
jezikovne različice.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Na podlagi načela pogodbene 
svobode in da ne bi nerazumno posegali v 
obstoječe modele izdajanja licenc, kot je 
izdaja izključnih ozemeljskih licenc, je 
čezmejna retransmisija iz druge države 
članice ali v drugo državo članico 
omejena na prenašanje storitev, podobnih 
kabelskim ali IPTV, v upravljanih okoljih.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) Ta uredba v skladu z načelom 
pogodbene svobode ne onemogoča 
obstoječih modelov izdajanja licenc, kot je 
izdaja ozemeljskih licenc, ter ne posega v 
veljavne določbe nacionalnega avtorskega 
pogodbenega prava v zvezi s primernim 
nadomestilom in obstoječe rešitve za 
kolektivno upravljanje na področju 
retransmisije v državi članici.

Predlog spremembe 16
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12)  Operaterji storitev retransmisije, 
ponujanih na satelitskih, digitalnih 
prizemnih, mobilnih omrežjih in omrežjih 
zaprtega kroga na podlagi IP ter 
podobnih omrežjih, zagotavljajo storitve, 
ki so enakovredne tistim, ki jih opravljajo 
operaterji storitev kabelske retransmisije, 
kadar na nespremenjen in neskrajšan način 
za sprejem s strani občinstva ponovno 
prenašajo prvotni prenos televizijskih ali 
radijskih programov iz druge države 
članice, kadar ta prvotni prenos poteka po 
žici ali po zraku, tudi po satelitu, a ne prek 
spleta, ter je namenjen za sprejem s strani 
občinstva. Zato bi morali spadati na 
področje uporabe te uredbe in imeti korist 
od mehanizma, ki uvaja obvezno 
kolektivno upravljanje pravic. Storitve 
retransmisije, ki se ponujajo na odprtem 
internetu, bi morale biti izključene iz 
področja uporabe te uredbe, saj imajo 
navedene storitve drugačne značilnosti. 
Niso povezane z nobeno posebno 
infrastrukturo in njihova zmožnost 
zagotavljanja nadzorovanega okolja je v 
primerjavi z npr. kabelskimi omrežji ali 
omrežji zaprtega kroga na podlagi IP 
omejena.

(12)  Operaterji storitev retransmisije, 
ponujanih na satelitskih ali digitalnih 
prizemnih storitvah ali storitvah, podobnih 
kabelskim ali IPTV v upravljanih okoljih, 
zagotavljajo storitve, ki so enakovredne 
tistim, ki jih opravljajo operaterji storitev 
kabelske retransmisije, kadar na 
nespremenjen in neskrajšan način za 
sprejem s strani občinstva ponovno 
prenašajo prvotni prenos televizijskih ali 
radijskih programov iz druge države 
članice, kadar ta prvotni prenos poteka po 
žici ali po zraku, tudi po satelitu, a ne prek 
spleta, ter je namenjen za sprejem s strani 
občinstva. Zato bi morali spadati na 
področje uporabe te uredbe in imeti korist 
od mehanizma, ki uvaja obvezno 
kolektivno upravljanje pravic. Storitve 
retransmisije, ki se ponujajo na odprtem 
internetu, razen storitev, podobnih 
kabelskim ali IPTV v upravljanih okoljih, 
bi morale biti izključene iz področja 
uporabe te uredbe, saj imajo navedene 
storitve drugačne značilnosti. Niso 
povezane z nobeno posebno infrastrukturo 
in njihova zmožnost zagotavljanja 
nadzorovanega okolja je v primerjavi z npr. 
kabelskimi omrežji ali omrežji zaprtega 
kroga na podlagi IP omejena.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13)  Da se zagotovi pravna varnost 
operaterjem storitev retransmisije, 
ponujanih na satelitskih, digitalnih 
prizemnih, mobilnih omrežjih, omrežjih 
zaprtega kroga na podlagi IP ali podobnih 
omrežjih, ter da se presežejo razhajanja v 
nacionalnem pravu v zvezi s takimi 

(13)  Da se zagotovi pravna varnost 
operaterjem storitev retransmisije, 
ponujanih na satelitskih ali digitalnih 
prizemnih storitvah ali storitvah, podobnih 
kabelskim ali IPTV v upravljanih okoljih, 
ter da se presežejo razhajanja v 
nacionalnem pravu v zvezi s takimi 
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storitvami retransmisije, bi se morala 
uporabljati pravila, podobna tistim, ki se 
uporabljajo za kabelske retransmisije, kot 
so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila 
iz navedene direktive vključujejo 
obveznost uveljavljanja pravice do 
odobritve ali zavrnitve dovoljenja 
operaterju storitve retransmisije prek 
organizacije za kolektivno upravljanje 
pravic. To ne posega v Direktivo 
2014/26/EU in zlasti v njene določbe v 
zvezi s pravicami imetnikov glede izbire 
organizacije za kolektivno upravljanje 
pravic.

storitvami retransmisije, bi se morala 
uporabljati pravila, podobna tistim, ki se 
uporabljajo za kabelske retransmisije, kot 
so določene v Direktivi 93/83/EGS. Pravila 
iz navedene direktive vključujejo 
obveznost uveljavljanja pravice do 
odobritve ali zavrnitve dovoljenja 
operaterju storitve retransmisije prek 
organizacije za kolektivno upravljanje 
pravic. To ne posega v Direktivo 
2014/26/EU in zlasti v njene določbe v 
zvezi s pravicami imetnikov glede izbire 
organizacije za kolektivno upravljanje 
pravic. Pravica do zavrnitve dovoljenja kot 
taka ostaja nespremenjena, le način 
uveljavljanja te pravice je do neke mere 
predpisan. To tudi pomeni, da se je vedno 
mogoče odločiti, ali se odobri pravica do 
retransmisije. 

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Organizacije za kolektivno 
upravljanje pravic bi morale imeti 
možnost, da uporabljajo določbe o 
uveljavljanju pravice do retransmisije iz te 
uredbe prek razširitve kolektivne pogodbe 
z operaterjem storitve retransmisije tudi 
na pravice imetnikov pravic, ki jih 
organizacija ne zastopa, če tak sistem 
določa nacionalna zakonodaja. 

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Radiodifuzijske hiše, ki prek 
postopka direktnega vnosa prenašajo 
nosilne signale programa do 
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distributerjev, ki so v skladu z Bernsko 
konvencijo tretja stran v odnosu do 
radiodifuzijske hiše, za sprejem s strani 
občinstva, bi morale biti skupaj s svojimi 
distributerji odgovorne za enotna in 
nedeljiva dejanja priobčitve javnosti in 
dajanja na voljo javnosti, kot je določeno 
v členu 3 Direktive 2001/29/ES, ki jih 
izvajajo skupaj. Te radiodifuzijske hiše in 
distributerji bi zato morali od ustreznih 
imetnikov pravic pridobiti dovoljenje za 
svojo udeležbo v takšnih dejanjih.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Izvzetje, ki ga določa ta uredba, za 
pravice do retransmisije, ki jih 
uveljavljajo radiodifuzijske hiše v zvezi z 
lastnimi prenosi, ne bi smelo omejevati 
izbire imetnikov pravic, da svoje pravice 
prenesejo na organizacijo za kolektivno 
upravljanje pravic in s tem pridobijo 
neposreden delež pri plačilu operaterja 
storitve retransmisije.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15)  Da se prepreči izogibanje uporabi 
načela države izvora s podaljšanjem 
obstoječih sporazumov glede uveljavljanja 
avtorskih in sorodnih pravic, ki se nanašajo 
na zagotavljanje pomožne spletne storitve 
ter njene uporabe in dostopa do nje, je 
treba načelo države izvora uporabiti tudi za 
obstoječe sporazume, vendar s prehodnim 
obdobjem.

(15) Da se prepreči izogibanje uporabi 
načela države izvora, ki velja za novice in 
aktualne informativne programe, s 
podaljšanjem obstoječih sporazumov glede 
uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, 
ki se nanašajo na zagotavljanje pomožne 
spletne storitve ter njene uporabe in 
dostopa do nje, je treba omenjeno načelo 
uporabiti tudi za obstoječe sporazume, 
vendar s prehodnim obdobjem.



PE635.476/ 13

SL

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Radiodifuzijske hiše, ki prek 
postopka direktnega vnosa prenašajo 
nosilne signale programa do distributerjev 
za sprejem s strani občinstva, bi morale 
biti skupaj s svojimi distributerji 
odgovorne za enotna in nedeljiva dejanja 
priobčitve javnosti in dajanja na voljo 
javnosti, kot so opredeljena v členu 3 
Direktive 2001/29/ES, ki jih izvajajo 
skupaj. Te radiodifuzijske hiše in 
distributerji bi zato morali od ustreznih 
imetnikov pravic pridobiti ločeno 
dovoljenje za svojo udeležbo v takšnih 
dejanjih.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
in upošteva priznana načela iz Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. 
Čeprav lahko pride do navzkrižja z 
uveljavljanjem pravic imetnikov pravic, saj 
se v zvezi s storitvami retransmisije za 
uveljavljanje pravice priobčitve javnosti 
zahteva obvezno kolektivno upravljanje, je 
tak pogoj treba ciljno predpisati za posebne 
storitve ter olajšati prenos teh pravic, da 
se omogoči širše čezmejno razširjanje 
televizijskih in radijskih programov.

(16)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
in upošteva priznana načela iz Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. 
Čeprav prihaja do navzkrižja z 
uveljavljanjem pravic imetnikov pravic, saj 
se v zvezi s storitvami retransmisije za 
uveljavljanje pravice priobčitve javnosti 
izvaja obvezno kolektivno upravljanje, je 
tak pogoj treba ciljno predpisati ter ga 
omejiti na posebne storitve, ki so podobne 
kabelskim in satelitskim retransmisijam in 
se dogajajo v upravljanem okolju.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18)  Pregled uredbe bi bilo treba opraviti 
po tem, ko bo uredba že nekaj časa v 
veljavi, da se med drugim oceni, v kolikšni 
meri se je povečalo čezmejno zagotavljanje 
pomožnih spletnih storitev v korist 
evropskih potrošnikov ter tudi v korist 
boljše kulturne raznolikosti v Uniji.

(18)  V skladu z načeli boljše priprave 
zakonodaje bi bilo treba pregled uredbe 
opraviti po tem, ko bo uredba že nekaj časa 
v veljavi, da se oceni njen učinek, tudi 
določb o direktnem vnosu, evropskem 
ustvarjalnem sektorju, financiranju 
evropskih avdiovizualnih del in imetnikih 
pravic.  Pri pregledu bi bilo treba 
upoštevati tudi, v kolikšnem obsegu sta se 
čezmejno zagotavljanje pomožnih spletnih 
storitev in stopnja naložb v novo vsebino 
povečala v korist evropskih potrošnikov in 
podjetij ter tudi v korist boljše kulturne 
raznolikosti v Uniji.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19)  Ker cilja te uredbe, tj. spodbujanja 
čezmejnega zagotavljanja pomožnih 
spletnih storitev in olajševanja retransmisij 
televizijskih in radijskih programov, ki 
izvirajo iz drugih držav članic, države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker 
se ti cilji zaradi njihovega obsega in 
učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. Skladno z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega okvirov, ki so potrebni 
za doseganje navedenega cilja. Kar zadeva 
čezmejno opravljanje pomožnih spletnih 
storitev, ta uredba vzpostavlja 
omogočevalne mehanizme, ki olajšujejo 
prenos avtorskih in sorodnih pravic. Ta 
uredba radiodifuzijskih hiš ne zavezuje k 
čezmejnemu opravljanju takih storitev. Ta 
uredba tudi ne zavezuje operaterjev storitev 
retransmisije k vključitvi televizijskih ali 
radijskih programov, ki izvirajo iz drugih 

(19)  Ker cilja te uredbe, tj. spodbujanja 
čezmejnega zagotavljanja pomožnih 
spletnih storitev za novice in aktualne 
informativne programe in olajševanja 
retransmisij televizijskih in radijskih 
programov, ki izvirajo iz drugih držav 
članic, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči in ker se ti cilji zaradi 
njihovega obsega in učinkov v nekaterih 
primerih lažje dosežejo na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. Skladno z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega okvirov, ki so potrebni 
za doseganje navedenega cilja. Kar zadeva 
čezmejno opravljanje nekaterih pomožnih 
spletnih storitev radiodifuzijskih hiš, ta 
uredba radiodifuzijskih hiš ne zavezuje k 
čezmejnemu opravljanju takih storitev. Ta 
uredba tudi ne zavezuje operaterjev storitev 
retransmisije k vključitvi televizijskih ali 
radijskih programov, ki izvirajo iz drugih 



PE635.476/ 15

SL

držav članic, v svoje storitve. Ta uredba 
zadeva zgolj uveljavljanje določenih pravic 
retransmisije v meri, ki je potrebna za 
poenostavitev licenciranja avtorskih in 
sorodnih pravic za take storitve, ter zgolj v 
zvezi s televizijskimi in radijskimi 
oddajami, ki izvirajo iz drugih držav članic 
Unije,

držav članic, v svoje storitve. Ta uredba 
zadeva zgolj uveljavljanje določenih pravic 
retransmisije v meri, ki je potrebna za 
poenostavitev licenciranja avtorskih in 
sorodnih pravic za take storitve, ter zgolj v 
zvezi s televizijskimi in radijskimi 
oddajami, ki izvirajo iz drugih držav članic 
Unije,

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Retransmisija oddaj iz drugih držav 
članic je dejanje, zaobjeto z avtorsko 
pravico in v nekaterih primerih s 
sorodnimi pravicami. Spletne storitve bi 
zato morale pridobiti dovoljenje od 
vsakega imetnika pravic za vsak del 
programa, ki se ponovno prenaša. V 
skladu s to uredbo bi bilo treba dovoljenja 
dodeliti s pogodbo, razen če je predvidena 
začasna izjema v okviru obstoječih 
veljavnih sistemov licenciranja.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -1
Predmet urejanja

1. Ta uredba vzpostavlja pravne 
mehanizme za olajšanje prenosa avtorskih 
in sorodnih pravic, ki zadevajo čezmejno 
zagotavljanje pomožnih spletnih storitev, 
in za olajšanje digitalnih retransmisij v 
zaprtem okolju.
2. Ti pravni mehanizmi vključujejo 
uvedbo načela države izvora v zvezi z 
uveljavljanjem teh pravic. Pravni 
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mehanizmi vključujejo tudi določbe o 
obveznem kolektivnem upravljanju 
avtorskih in sorodnih pravic, ki zadevajo 
retransmisijo, o pravnih domnevah glede 
zastopanja s strani organizacije za 
kolektivno upravljanje pravic in o 
uveljavljanju pravic retransmisije s strani 
radiodifuzijskih hiš.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „retransmisija“ pomeni sočasno, 
nespremenjeno in neskrajšano 
retransmisijo, razen kabelske retransmisije, 
kakor je opredeljena v Direktivi 
93/83/EGS, in razen retransmisije, ki se 
opravlja prek storitve dostopa do 
interneta, kakor je opredeljena v Uredbi 
(EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta 
in Sveta, namenjene za sprejem s strani 
občinstva začetnega prenosa televizijskih 
ali radijskih programov iz druge države 
članice, razen spletnega, po žici ali po 
zraku, tudi po satelitu, pod pogojem, da 
tako retransmisijo opravi pogodbenica, ki 
ni radiodifuzijska hiša, ki je opravila 
začetni prenos ali pod nadzorom in 
odgovornostjo katere je bil tak prenos 
opravljen. 

(b) „retransmisija“ pomeni sočasno, 
nespremenjeno in neskrajšano 
retransmisijo, razen kabelske retransmisije, 
kakor je opredeljena v Direktivi 
93/83/EGS, omejene na storitve, podobne 
kabelskim ali IPTV, ki so namenjene za 
sprejem s strani občinstva začetnega 
prenosa televizijskih ali radijskih 
programov iz druge države članice, razen 
spletnega, po žici ali po zraku, tudi po 
satelitu, pod pogojem, da tako 
retransmisijo opravi pogodbenica, ki ni 
radiodifuzijska hiša, ki je opravila začetni 
prenos ali pod nadzorom in odgovornostjo 
katere je bil tak prenos opravljen.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „direktni vnos“ pomeni dvo- ali 
večstopenjski postopek, pri katerem 
radiodifuzijske hiše od točke do točke prek 
zasebne povezave – po žici ali po zraku, 
tudi po satelitu – na način, ki širši javnosti 
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ne omogoča sprejemati nosilnega signala 
programa med oddajanjem, posredujejo 
svoje nosilne signale programa do 
distributerjev, ki so organizacije, ki niso 
radiodifuzijske hiše v skladu z Bernsko 
konvencijo, za sprejem s strani občinstva; 
distributerji potem sočasno ponujajo 
takšne programe v nespremenjeni in 
neskrajšani obliki javnosti, da jih gleda ali 
posluša na kabelskih omrežjih, 
mikrovalovnih sistemih, digitalnih 
prizemnih omrežjih, omrežjih na podlagi 
IP, mobilnih omrežjih in podobnih 
omrežjih.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) „upravljano okolje“ je opredeljeno 
izključno kot storitve, podobne kabelskim 
ali IPTV, z zavarovanim in omejenim 
dostopom, pri katerih operater storitev 
retransmisije zagotavlja od konca do 
konca šifrirano storitev retransmisije 
svojim pogodbeno pooblaščenim 
uporabnikom.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 Člen 2

Uporaba načela „države izvora“ za 
pomožne spletne storitve

Uporaba načela „države izvora“ za spletne 
storitve oddajanja novic in aktualnih 
informativnih programov

(1) Za dejanja priobčitve javnosti in 
dajanja na voljo, ki nastanejo pri 
opravljanju pomožne spletne storitve s 
strani radiodifuzijske hiše ali so pod 

(1) Za dejanja priobčitve javnosti in 
dajanja na voljo, ki nastanejo pri 
opravljanju pomožne spletne storitve 
začetnega oddajanja zgolj novic in 
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njenim nadzorom ali odgovornostjo, ter 
dejanja reproduciranja, ki so potrebna za 
opravljanje ali uporabo pomožne spletne 
storitve ali dostopa do nje, se šteje za 
namene izvajanja avtorske in sorodnih 
pravic, da so nastala zgolj v državi članici, 
v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj 
glavni sedež.

aktualnih informativnih programov s 
strani radiodifuzijske hiše ali so pod 
njenim nadzorom ali odgovornostjo, ter 
dejanja reproduciranja takih novic ali 
aktualnih informativnih programov, ki so 
potrebna za opravljanje ali uporabo take 
pomožne spletne storitve ali dostopa do 
nje, se šteje za namene pridobivanja in 
izvajanja pridobljene avtorske in sorodnih 
pravic, da so nastala zgolj v državi članici, 
v kateri ima radiodifuzijska hiša svoj 
glavni sedež.

(2) Pri določitvi zneska plačila za 
pravice, ki so predmet načela države izvora 
iz odstavka 1, pogodbenice upoštevajo vse 
vidike pomožne spletne storitve, kot so 
značilnosti pomožne spletne storitve, 
občinstvo in jezikovno različico.

(2) Pri določitvi zneska plačila za 
pravice, ki so predmet načela države izvora 
iz odstavka 1, pogodbenice upoštevajo vse 
vidike pomožne spletne storitve, kot so 
značilnosti pomožne spletne storitve, 
vključno s trajanjem spletne 
razpoložljivosti, občinstvom ter vsemi 
razpoložljivimi jezikovnimi različicami.
(2a) Odstavek 2 ne omejuje svobode 
strank, da se dogovorijo o posebnih 
metodah ali merilih za izračun zneska 
plačila za pravice, ki so predmet načela 
države izvora, kot so tiste, ki temeljijo na 
prihodkih radiodifuzijske hiše, 
ustvarjenih s spletno storitvijo.
(2b) Odstavka 1 in 2 ne posegata v 
načelo teritorialnosti in pogodbene 
svobode pri avtorski pravici in kateri koli 
pravici iz Direktive 2001/29/ES. Na 
podlagi tega so stranke upravičene do 
nadaljnjega dogovarjanja o uvedbi 
omejitev za izkoriščanje pravic iz odstavka 
1, pod pogojem, da so take omejitve v 
skladu s pravom Unije in nacionalnim 
pravom.
(2c) Retransmisija prvotnega prenosa 
televizijskega ali radijskega programa iz 
ene države članice v druge države članice 
s pomožno spletno storitvijo, kot je 
opredeljena v tej uredbi, poteka v skladu z 
veljavnimi avtorskimi pravicami, 
sorodnimi pravicami in pravicami do 
drugih vsebin ter na podlagi individualnih 
ali kolektivnih pogodbenih sporazumov 
med imetniki avtorske pravice, imetniki 
sorodnih pravic, imetniki pravic do drugih 
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vsebin in operaterji storitev retransmisije.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 Člen 3

Pravice pri retransmisiji, ki jih uveljavljajo 
imetniki pravic, ki niso radiodifuzijske hiše

Pravice pri retransmisiji, razen kabelski, ki 
jih uveljavljajo imetniki pravic, ki niso 
radiodifuzijske hiše

(-1) Pravica retransmisije je izključna 
pravica in jo morajo odobriti imetniki 
avtorske in drugih sorodnih pravic.

(1) Imetniki avtorskih in sorodnih 
pravic, ki niso radiodifuzijske hiše, lahko 
svoje pravice, da odobrijo ali zavrnejo 
dovoljenje za retransmisijo, uveljavljajo le 
preko kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic.

(1) Imetniki avtorskih in sorodnih 
pravic, ki niso radiodifuzijske hiše, svoje 
pravice, da dovolijo dostop do storitev 
retransmisije v upravljanem okolju, 
uveljavljajo le preko organizacije za 
kolektivno upravljanje pravic.

(2) Kadar imetnik pravic ni prenesel 
upravljanja pravice iz odstavka 1 na 
organizacijo za kolektivno upravljanje 
pravic, se šteje, da je organizacija za 
kolektivno upravljanje pravic, ki upravlja 
pravice iz iste kategorije za ozemlje države 
članice, za katero operater storitve 
retransmisije želi prenesti pravice za 
retransmisijo, pooblaščena za upravljanje 
pravice v imenu navedenega imetnika 
pravic.
(3) Kadar več kot ena organizacija za 
kolektivno upravljanje pravic upravlja 
pravice iz navedene kategorije za ozemlje 
navedene države članice, se imetnik pravic 
prosto odloči, katera od navedenih 
organizacija za kolektivno upravljanje 
pravic se šteje za pooblaščeno, da upravlja 
njegovo pravico. Če v takem primeru 
imetnik pravice ne izbere organizacije za 
kolektivno upravljanje pravic, mora država 
članica, na ozemlju katere operater storitve 
retransmisije želi prenesti pravice za 
retransmisijo, navesti, katera od organizacij 

(3) Kadar več kot ena organizacija za 
kolektivno upravljanje pravic upravlja 
pravice iz navedene kategorije za ozemlje 
navedene države članice, se imetnik pravic 
prosto odloči, katera od navedenih 
organizacij za kolektivno upravljanje 
pravic se šteje za pooblaščeno, da upravlja 
njegovo pravico. Če v takem primeru 
imetnik pravice ne izbere organizacije za 
kolektivno upravljanje pravic, mora država 
članica, na ozemlju katere operater storitve 
retransmisije želi prenesti pravice za 
retransmisijo, navesti, katera od organizacij 
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za kolektivno upravljanje pravic se šteje za 
pooblaščeno za upravljanje pravic 
navedenega imetnika pravic.

za kolektivno upravljanje pravic se šteje za 
pooblaščeno za upravljanje pravic 
navedenega imetnika pravic.

(4) Imetnik pravic ima enake pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma med 
operaterjem storitve retransmisije in 
organizacijo za kolektivno upravljanje 
pravic, ki se šteje za pooblaščeno za 
uveljavljanje njegove ali njene pravice, 
kot imetniki pravic, ki so navedeno 
organizacijo za kolektivno upravljanje 
pravic pooblastili, in se lahko sklicuje na 
navedene pravice v obdobju, ki ga določi 
zadevna država članica in ki ni krajše od 
treh let od datuma retransmisije, v katero 
je vključeno njegovo oziroma njeno delo 
ali drug zaščiten predmet urejanja.
(5) Država članica lahko določi, da se 
za imetnika pravic, ki dovoli prvotno 
prenašanje dela ali drugega zaščitenega 
predmeta urejanja na svojem ozemlju, 
šteje, da je imetnik pravic privolil, da ne 
bo uveljavljal svojih pravic retransmisije 
individualno, temveč da jih bo uveljavljal 
v skladu z določbami te direktive.

(5a) Organizacije za kolektivno 
upravljanje pravic vzdržujejo podatkovne 
zbirke z informacijami o upravljanju 
avtorske in sorodnih pravic, zajetih v tem 
členu, vključno s podatki o imetniku 
pravice, vrsti uporabe, ozemlju in 
časovnem obdobju.
(5b) Možnosti zaprositi za mediacijo in 
preprečiti zlorabo pogajalskih izhodišč, 
kot sta določeni v členu 11 in členu 12(1) 
Direktive Sveta 93/83/EGS, sta na voljo 
tudi za namene te uredbe.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
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Izkoriščanje radiodifuznih programov 
prek retransmisije

Retransmisija del ali drugih zaščitenih 
vsebin, vključenih v televizijski ali radijski 
program, ki ga je prvotno priobčila 
javnosti radiodifuzijska hiša, je dejanje 
priobčitve javnosti tega programa, ne 
glede na to, ali operater storitev 
retransmisije uporablja enaka ali 
drugačna tehnična sredstva, kot so bila 
sredstva, ki so se uporabila za prvotno 
dejanje radiodifuzije, in ne glede na to, ali 
takšna retransmisija poteka na dejanskem 
ali predvidenem področju sprejema 
prvotne radiodifuzije.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a

Izkoriščanje radiodifuznih programov 
prek postopka direktnega vnosa 
Radiodifuzijske hiše, ki prek postopka 
direktnega vnosa prenašajo nosilne 
signale programa do distributerjev, ki so 
organizacije, ki niso radiodifuzijske hiše v 
skladu z Bernsko konvencijo, za sprejem s 
strani občinstva, so skupaj z distributerji 
odgovorne za enotna in nedeljiva dejanja 
priobčitve javnosti in dajanja na voljo 
javnosti, ki jih izvajajo skupaj, kot so 
opredeljena v členu 3 Direktive 
2001/29/ES. Te radiodifuzijske hiše in 
distributerji bi zato morali od ustreznih 
imetnikov pravic pridobiti dovoljenje za 
svojo udeležbo v takšnih dejanjih.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Prehodne določbe
Za sporazume o uveljavljanju avtorskih in 
sorodnih pravic, relevantnih za dejanja 
priobčitve javnosti in dajanja na voljo, ki 
nastanejo med opravljanjem pomožne 
spletne storitve, ter dejanja 
reproduciranja, ki so potrebna za 
zagotavljanje dostopa do pomožne spletne 
storitve ali njene uporabe, ki veljajo dne 
[datum iz člena 7(2), vstavi Urad za 
Publikacije Evropske unije], velja člen 2 
od [datum iz člena 7(2) + 2 leta, vstavi 
Urad za Publikacije Evropske unije], če se 
iztečejo po navedenem datumu.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija najpozneje [3 leta po 
datumu iz člena 7(2), ki ga vstavi Urad za 
publikacije Evropske unije] izvede pregled 
te uredbe in predloži poročilo o glavnih 
ugotovitvah Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru.

(1) Komisija najpozneje [3 leta po 
datumu iz člena 7(2), ki ga vstavi Urad za 
publikacije Evropske unije] izvede pregled 
te uredbe in predloži poročilo o glavnih 
ugotovitvah Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru. Javnosti se zagotovi 
enostaven in učinkovit dostop do tega 
poročila.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Države članice Komisiji zagotovijo 
vse potrebne informacije za pripravo 
poročila iz odstavka 1.

(2) Države članice Komisiji pravočasno 
in natančno zagotovijo vse potrebne 
informacije za pripravo poročila iz 
odstavka 1.



PE635.476/ 23

SL

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uporablja se od [6 mesecev od dne 
objave, ki ga vstavi Urad za publikacije 
Evropske unije].

(2) Uporablja se od [18 mesecev od dne 
objave, ki ga vstavi Urad za publikacije 
Evropske unije].


