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Spoštovani gospod predsednik!

Koordinatorji Odbora za pravne zadeve so se 10. oktobra 2018 seznanili z dejstvom, da je bilo 
med medinstitucionalnimi pogajanji o predlogu direktive o avtorskih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu predlagano, da se člen 53(1) in člen 62 PDEU dodata kot pravna podlaga k 
členu 114 PDEU. Odbor za pravne zadeve se je zato v skladu s členom 39 (2) Poslovnika 
odločil preveriti pravno podlago omenjenega predloga in zlasti predlagane možne dodatke. 
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Odbor za pravne zadeve je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 10. decembra 2018.

I – Ozadje

Evropska komisija je 14. septembra 2016 pripravila zakonodajni predlog za posodobitev 
pravil EU o avtorskih pravicah, vključno z direktivo o avtorskih pravicah na enotnem 
digitalnem trgu. Svet je 25. maja 2018 prejel mandat za pogajanja1.

Pravna podlaga, ki jo je prvotno predlagala Komisija, je bil člen 114 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), ki predstavlja splošno pravno podlago za ukrepe za harmonizacijo 
zakonodaj držav članic na področju notranjega trga. Zgoraj navedeni mandat Sveta dodaja dve 
novi pravni podlagi: Člen 53(1) in člen 62 PDEU, Komisija pa se je s to spremembo 
strinjala2. 

Parlament je 12. septembra 2018 glasoval o predlogu direktive o avtorskih pravicah na 
enotnem digitalnem trgu in sprejel mandat3 za pogajanja s 438 glasovi za. Na tej podlagi je 
pogajalska skupina Parlamenta 2. oktobra 2018 začela pogajanja s Svetom in Komisijo za 
dokončanje besedila in sprejetje direktive.

Ob upoštevanju medinstitucionalnih pogajanj, ki sedaj potekajo, je zato pomembno, da se 
ugotovi, ali je predlagani dodatek besedilo člena 53 (1) in člena 62 PDEU upravičen. Člen 62 
je del poglavja o storitvah in določa, da se členi od 51 do 54 PDEU uporabljajo za zadeve, 
zajete v poglavju o storitvah. Člen 53(1) PDEU je pravna podlaga za sprejetje direktiv po 
rednem zakonodajnem postopku. Člen 53(1), ki se uporablja v povezavi s členom 62 PDEU, 
se lahko uporabi kot pravna podlaga za sprejemanje direktiv na področju storitev. 

II – Upoštevni členi Pogodbe

Člen 114 PDEU se glasi:
Člen 114

(prejšnji člen 95 PES)

1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 uporabljajo v 
nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 
postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za 
približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za tiste, 
ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih.

3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja 
in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova 
dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski 

1 Dok. 9134/18 z dne 25. maja 2018.
2 V skladu z zahtevo po pravnem nasvetu, ki ga je predsedniku Odbora za pravne zadeve 

z dopisom z dne 23. oktobra 2018 poslala pravna služba.
3 P8_TA(2018)0337.
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parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.

4. Če po tem, ko Evropski parlament in Svet, Svet ali Komisija sprejmejo usklajevalni ukrep, 
država članica meni, da mora ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 
36 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o 
razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.

5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Evropski parlament in Svet, 
Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep meni, da mora na podlagi novih znanstvenih 
spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki 
je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih določbah 
pa tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.

6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne 
nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali 
prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.

Če Komisija v tem roku ne sprejme nobene odločitve, se šteje, da so nacionalne določbe iz 
odstavkov 4 in 5 odobrene.

Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija 
zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za 
nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.

7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih 
določb, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga 
prilagoditev temu ukrepu.

8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so ga 
urejali prejšnji usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj 
Svetu predlaga ustrezne ukrepe.

9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 258 in 259, lahko Komisija ali katera koli 
država članica predloži zadevo neposredno Sodišču Evropske unije, če meni, da druga država 
članica zlorablja pooblastila iz tega člena.

10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje 
državam članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 36 sprejmejo 
začasne ukrepe, ki so predmet nadzornega postopka Unije.

Člen 53(1) PDEU se glasi:
Člen 53

(prejšnji člen 47 PES)

1. Da bi samozaposlenim osebam olajšali začetek in opravljanje njihove dejavnosti, Evropski 
parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta direktive za vzajemno 
priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah ter za uskladitev 
določb zakonov ali drugih predpisov v državah članicah, ki se nanašajo na začetek 
opravljanja in opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb.
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Člen 62 PDEU se glasi:
Člen 62

(prejšnji člen 55 PES)

Določbe členov 51 do 54 se uporabljajo za zadeve, ki jih obravnava to poglavje [o storitvah].

III – Sodna praksa Sodišča Evropske unije glede izbire pravne podlage

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage 
ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar 
zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“4. Izbira nepravilne pravne podlage je torej lahko razlog 
za razveljavitev zadevnega akta.

Če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima dvojni cilj ali dve sestavini, pri čemer je ena glavna 
ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora ta ukrep temeljiti na eni sami pravni podlagi, 
in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj ali sestavni del5. Le izjemoma, če se 
ugotovi, da ima akt hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in med njimi 
nobena ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge, bo moral tak akt temeljiti na 
različnih ustreznih pravnih podlagah, pod pogojem, da so postopkovno združljive. 6

IV – Analiza in določitev ustrezne pravne podlage ob upoštevanju namena in vsebine 
predloga, mandata Parlamenta in mandata Sveta

V mandatu Sveta sta morebitni dodatek členov 53(1) in 62 PDEU ter člen 114 PDEU 
neposredno izražena.

Najprej je treba opozoriti, da je namen člena 17 spremeniti direktivi 96/9/ES in 2001/29/ES, 
ki temeljita na podobni kombinaciji treh zadevnih pravnih podlag. Sprejetje akta o spremembi 
na pravnih podlagah, ki so enakovredne tistim iz spremenjenih aktov, se zdi s formalnega 
vidika ustrezen pristop.

Ob upoštevanju vsebinskih vidikov ter namena in vsebine besedila, naj bo to predlog 
Komisije, mandat Sveta ali mandat Parlamenta, je jasno, da je besedilo namenjeno ureditvi 
avtorskih in sorodnih vidikov, vendar v okviru enotnega digitalnega trga, zlasti storitev, ki se 
zagotavljajo prek spleta. Področje uporabe instrumenta bi se razširilo tudi na pravila katerih 
cilj je zagotoviti „dobro delujoč trg za izkoriščanje del in drugih predmetov urejanja“7 v 
okviru „dejavnosti trgovinskega značaja“8, ki se „opravljajo za plačilo“9, med drugim s strani 

4 Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali) [1987], ZOdl., str. 
1439, točka 5; Zadeva C-440/05 Komisija proti Svetu [2007], ZOdl., str. I-9097; Zadeva 
C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., str. I-7585.

5 Zadeva C-137/12, Komisija proti Svetu, EU:C:2013:675, točka 53; zadeva C-411/06, 
Komisija proti Parlamentu in Svetu, EU:C:2009:518, točka 46 in v njej navedena sodna 
praksa; zadeva C-490/10, Parlament proti Svetu, EU:C:2012:525, odstavek 45; zadeva 
C-155/07, Parlament proti Svetu, EU:C:2008:605, odstavek 34;

6 zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid), EU:C:1991:244, točke 17–25.
7 Člen 1.
8 Člen 57(b) PDEU.
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ponudnikov storitev skupne rabe spletnih vsebin.

Namen predloga, ki je določen v členu 1(1), je „nadaljnja harmonizacija prava Unije, ki se 
uporablja za avtorske in sorodne pravice v okviru notranjega trga ob upoštevanju zlasti 
digitalnih in čezmejnih uporab zaščitene vsebine. Določa tudi pravila o izjemah in omejitvah, 
o olajšanju licenciranja ter pravila, katerih namen je zagotavljati dobro delujoč trg za 
izkoriščanje del in drugih predmetov urejanja“ [poudarek dodan].

Zlasti izkoriščanje del in drugih predmetov urejanja se obravnava kot „storitev“ v smislu 
člena 57(b) PDEU, in sicer gre za dejavnost trgovinskega značaja, ki se praviloma opravlja za 
plačilo.

To je zlasti področje delovanja člen 13 predloga Komisije, ki v skladu z obrazložitvenim 
memorandumom „uvaja obveznost, da ponudniki storitev informacijske družbe, ki shranjujejo 
in zagotavljajo dostop do velikih količin del in drugih predmetov urejanja, ki jih naložijo 
uporabniki teh storitev, sprejmejo ustrezne in sorazmerne ukrepe, s katerimi zagotovijo 
izvajanje sporazumov z imetniki pravic, in v okviru svojih storitev preprečijo razpoložljivost 
vsebin, ki jih določijo imetniki pravic v sodelovanju s ponudniki storitev“.

Ena od osrednjih točk besedil Sveta in Parlamenta je tudi člen 13 o uporabi zaščitene vsebine 
s strani ponudnikov storitev skupne rabe spletnih vsebin, ki si prizadevajo za odpravo tako 
imenovane „vrednostne vrzeli“, tj. za vzpostavitev pravega ravnovesja med nadomestilom, ki 
ga prejmejo avtorji in izvajalci, ter dobičkom, ki ga ustvarijo spletne platforme, ko njihova 
dela napravijo dostopna. V členu 2(5) mandata Sveta so internetne platforme opredeljene kot 
ponudniki storitev skupne rabe spletnih vsebin v okviru službe informacijske družbe, katere 
glavni cilj ali eden od glavnih namenov je shranjevanje in zagotavljanje dostopa javnosti do 
velike količine del ali drugih predmetov urejanja, ki jih naložijo njeni uporabniki, ki jih 
organizira in spodbuja v pridobitne namene. V skladu s členom 13 besedila Sveta bi za te 
ponudnike veljala pravila, ki bi urejala pogoje, pod katerimi zagotavljajo storitve, kar bi 
vplivalo na njihov poslovni model.

V mandatu Parlamenta ta ponudnik, ki je prav tako opredeljen kot „ponudnik storitve skupne 
rabe spletnih vsebin“10 pomeni ponudnika storitve informacijske družbe, katerega glavni 
namen je shranjevanje in ponujanje javnosti dostop do znatne količine avtorsko zaščitenih del 
ali drugega zaščitenega predmeta urejanja, ki jih naložijo uporabniki, storitev pa optimizira in 
spodbuja za namene ustvarjanja dobička. Na podlagi člena 13(1) besedila Parlamenta bi 
morale platforme skleniti licenčne sporazume z imetniki pravic.

Mandat Parlament določa dodatno obveznost ponudnikov storitev za skupno rabo spletnih 
vsebin in imetnikov pravic, da med seboj sodelujejo v dobri veri, da bi zagotovili, da njihove 
storitve ne bodo dajale na voljo neodobrenih zaščitenih del ali drugih predmetov urejanja v 
primeru, da imetnik pravic zavrne sklenitev licenčnega sporazuma11. Če to sodelovanje 
privede do neupravičene odstranitve vsebin, morajo ponudniki storitev skupne rabe spletnih 
vsebin vzpostaviti mehanizme za pritožbe in odpravo škode, ki bodo na voljo uporabnikom12. 

9 Naslov člena 57 PDEU.
10 Člen 2 – odstavek 4b (novo).
11 Člen 13 – odstavek 2a (novo)
12 Člen 13 – odstavek 2b (novo).
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Jasno je, da je člen 13 ena od najpomembnejših določb besedila Parlamenta in na splošno 
predloga. Ukrepi, predvideni v mandatu Parlamenta, vključujejo znatne dodatke k poslovnim 
modelom ponudnikov storitev skupne rabe spletnih vsebin.

V besedilu Sveta bi za ponudnike storitev veljala obveznost izvajanja učinkovitih in 
sorazmernih ukrepov, s katerimi bi med svojimi storitvami preprečili dostopnost določenih 
del ali predmetov urejanja13. Poleg tega bi morali odstraniti ali onemogočiti dostop do teh del 
in preprečiti njihovo razpoložljivost v prihodnosti. Takšni ukrepi upoštevajo naravo in 
velikost storitev, in zlasti, ali jih zagotavlja mikro ali malo podjetje14. Poleg tega je v 
besedilu Sveta predvidena obveznost medsebojnega sodelovanja ponudnikov storitev skupne 
rabe spletnih vsebin in imetnikov pravic. Ponudniki storitev skupne rabe spletnih vsebin 
morajo vzpostaviti mehanizme za pritožbe in odpravo škode, ki bodo na voljo uporabnikom. 
Vzpostaviti je treba tudi dialog z deležniki15.

Ta pravila in mehanizmi, ki jih uvaja člen 13, so eden od glavnih regulativnih vidikov 
besedila. Če upoštevamo predlog kot celoto, se ne zdi se, da bi bili sekundarne ali pomožne 
narave.

Poleg tega je namen člena 10 v zvezi s pogajalskim mehanizmom vzpostaviti obliko razprave, 
ki bo olajšala pogajanja o spletnem izkoriščanju avdiovizualnih del med stranmi, ki se soočajo 
s težavami v zvezi z licenciranjem pravic, ko želijo skleniti sporazum za dajanje na voljo 
avdiovizualnih del prek storitev videa na zahtevo. Ta določba se jasno nanaša na okvir, v 
katerem se storitve zagotavljajo na notranjem trgu. Poleg tega besedilo Parlamenta predvideva 
spodbujanje dialoga med predstavniškimi organizacijami avtorjev, producentov, platform 
videa na zahtevo in drugimi zadevnimi deležniki, da se spodbudi razpoložljivost 
avdiovizualnih v okviru videa na zahtevo.

Člen 11 o pravnem varstvu medijskih publikacij pri spletni uporabi založnikom zagotavlja 
avtorsko pravico za „digitalno uporabo njihovih medijskih publikacij s strani ponudnikov 
storitev informacijske družbe“16. Ta določba ureja spletno uporabo medijskih publikacij s 
strani ponudnikov storitev informacijske družbe. Tako kot člen 13 je del naslova IV, ki 
obravnava „ukrepe za oblikovanje dobro delujočega trga za avtorske pravice“, in se deloma 
nanaša na pogoje zagotavljanja storitev na notranjem trgu.

Zdi se, da so vse zgoraj navedene določbe sestavni deli ene od osrednjih točk predloga 
Komisije ter besedil Evropskega parlamenta in Sveta, druga pa je nadaljnja harmonizacija 
prava Unije o avtorskih in sorodnih pravicah.

V – Zaključek in priporočilo

Zgoraj navedene določbe besedil Parlamenta in Sveta so v predlogu nedvomno pomembne, 
njihov cilj pa je urediti pogoje za zagotavljanje storitev na notranjem trgu. Ta namen ni 
postranski v primerjavi s harmonizacijo prava Unije, ki se uporablja za avtorske in sorodne 

13 Člen 13(1) in (4).
14 Člen 13(5).
15 Člen 13(6)–(8).
16 Člen 11 – odstavek 1
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pravice. Ravno nasprotno, ta dva cilja sta povezana in v neposrednem razmerju.

Predlagani člen 53(1) PDEU se nahaja v naslovu „Pravica do ustanavljanja“ in omogoča 
sprejemanje direktiv za uskladitev določb zakonov ali drugih predpisov v državah članicah. 
Poleg tega člen 62 PDEU iz naslova „Storitve“ določa, da se člen 53 uporablja za zadeve, ki 
jih obravnava to poglavje. Opozoriti je treba, da sta ta dva člena zagotovila pravno podlago za 
več direktiv na področju intelektualne lastnine: Direktivo 96/9/ES17, Direktivo 
2000/31/ES18, Direktivo 2001/29/ES19, Direktivo 2006/115/ES20, Direktivo 
2006/116/ES21, Direktivo 2010/13/EU22, Direktivo 2012/28/EU23 in Direktivo 
2014/26/EU24.

Ta analiza pravne podlage temelji na mandatih Evropskega parlamenta in Sveta. Nadaljnja 
analiza pravne podlage bi bila potrebna, če se z medinstitucionalnimi pogajanji bistveno 
spremenil predlog, zlasti cilj ureditve pogojev za opravljanje storitev na notranjem trgu. 

Na seji dne 10. decembra 2018 se je Odbor za pravne zadeve odločil, soglasno25, da vam 
priporoči, da je dodatek člena 53(1) in člena 62 PDEU k členu 114 PDEU kot pravna podlaga 
predloga direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu v skladu s ciljem predloga 
in ustrezno sodno prakso.

17 Direktiva o pravnem varstvu baz podatkov (UL L 77, 27.3.1996, str. 20).
18 Direktiva o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).
19 Direktiva o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski 

družbi (UL L 167, 22.6.2001, str. 10).
20 Direktiva Sveta 2006/115/ES o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o 

določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL L 376, 
27.12.2006, str. 28).

21 Direktiva o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih prav (UL L 372, 
27.12.2006, str. 12).

22 Direktiva o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (UL L 95,15.4.2010, str. 1).

23 Direktiva o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (UL L 299, 27.10.2012, str. 5).
24 Direktiva o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več 

ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu 
(UL L 84, 20.3.2014, str. 72).

25 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda, predsednik; Jean-Marie 
Cavada, podpredsednik; Mady Delvaux, podpredsednica; Axel Voss, pripravljavec 
mnenja; Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary 
Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia 
Reda, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, 
Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.
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S spoštovanjem!

Pavel Svoboda

(Zadeva vse jezikovne različice.)


