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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj tega predloga je izboljšanje socialnega položaja izvajalcev, zlasti studijskih glasbenikov, 
ob upoštevanju, da vse več izvajalcev preživi obdobje 50 let, ki trenutno velja za varstvo 
njihovih izvedb.

Množična proizvodnja fonogramov je v bistvu pojav, ki se je začel v petdesetih letih
prejšnjega stoletja. Brez ustreznih ukrepov bo v naslednjih 10 letih vse več izvedb, posnetih in 
izdanih med leti 1957 in 1967, izgubilo varstvo. Ko na fonogramu posneta izvedba ne bo več 
varovana, bo v vsaki večji državi članici približno 7 000 izvajalcev, v manjših državah 
članicah pa ustrezno manjše število, izgubilo ves dohodek, ki izhaja iz avtorskih honorarjev 
po pogodbi in obveznih nadomestil za oddajanje in javno priobčevanje njihovih izvedb v 
barih in diskotekah. 

To vpliva na glavne izvajalce (ki prejemajo avtorske honorarje po pogodbi), še bolj pa na 
tisoče anonimnih studijskih glasbenikov (ki ne prejemajo avtorskih honorarjev, ampak so 
odvisni izključno od obveznih nadomestil), ki so prispevali k fonogramom v poznih 
petdesetih in šestdesetih letih in so svoje izključne pravice podelili proizvajalcem fonogramov 
za pavšalno plačilo („odkup“). Njihova „enkratna pravična nadomestila“ za oddajanje in 
priobčitev javnosti, ki niso nikoli dodeljene proizvajalcu fonograma, bodo prenehala. 

Pripravljavec mnenja zelo podpira predlog Komisije, saj prinaša več koristi izvajalcem in 
proizvajalcem fonogramov. Še zlasti podpira klavzule, ki se nanašajo na 20 - odstotno 
dajatev, in klavzulo „uporabi ali izgubi“, saj izvajalcem, še zlasti studijskim glasbenikom, 
prinašajo več koristi od podaljšanja obdobja in ustrezno ščitijo njihove pravice.

Pripravljavec mnenja meni, da omejitev 2 milijonov evrov za producente ni potrebna, saj bi 
lahko preprečevala, da bi izvajalci prejeli potreben dohodek, zato priporoča njeno odpravo. 
Prav tako priporoča črtanje predlogov, ki izvajalcem odrekajo pravice, saj bi zaradi njih 
umetniki in izvajalci lahko utrpeli finančno škodo.

Pripravljavec mnenja močno podpira to, da se čiste prihodke uporablja kot merilo za 20 –
odstotno dajatev, s čimer lahko proizvajalci neposredno odbijejo razumne stroške, povezane z 
upravljanjem podaljšanega obdobja fonograma. Treba je zagotoviti, da se bodo lahko odbili le 
neposredni stroški, da bodo izvajalci tako prejemali pravična in redna nadomestila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
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Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Nove tehnologije ponujajo možnost 
digitalne distribucije fonogramov prek 
zakonitih spletnih storitev. V ta okvir so 
vključeni fonogrami iz preteklih let, kar 
ponuja možnost prodaje manj 
priljubljenih fonogramov, ki bodo 
ustvarili dohodek za starejše in manj 
priljubljene izvajalce.    

Obrazložitev
Podaljšanje trajanja zaščite za povezane pravice bo predstavljalo večjo spodbudo za 
glasbene založbe, da svoje kataloge preoblikujejo v digitalno obliko. S storitvami spletne 
distribucije bodo tako nastali novi obeti za številne posnetke, s čimer bo nastal nov vir 
dohodkov za umetnike. Preoblikovanje zgodnejših fonogramov v digitalno obliko bo poleg 
tega zagotovilo dohodek za starejše ali manj priljubljene umetnike, ki bodo imeli koristi od 
tako imenovane „dolgorepe prodaje“.  

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

   (5b) Evropski parlament poziva Komisijo, 
naj začne postopek za oceno učinkov, 
podoben tistemu, ki je bil izveden za 
glasbeni sektor, da bi ugotovili, če obstaja 
potreba po podaljšanju trajanja varstva, ki 
trenutno velja v avdiovizualnem sektorju 
(umetniki izvajalci, proizvajalci in 
izdajatelji).
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Obrazložitev

V direktivi je treba načeloma priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. Ker 
pa Evropska komisija ni ocenila posledic morebitnega podaljšanja trajanja varstva izvajalcev 
v drugih sektorjih, takšno podaljšanje v tej fazi ni smiselno. Zato je Komisija s tem 
pooblaščena, da opravi oceno učinkov v avdiovizualnem sektorju.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Prvi prehodni spremljevalni ukrep ne 
sme povzročati nesorazmerne upravne 
obremenitve za male in srednje velike 
proizvajalce fonogramov. Zato lahko 
države članice izvzamejo iz tega ukrepa 
določene proizvajalce fonogramov, ki so 
obravnavani kot mali in srednje veliki, 
zaradi letnih prihodkov, ki so bili 
pridobljeni s komercialno uporabo 
fonogramov.

črtano

Obrazložitev

Ker bo prehodni spremljevalni ukrep (20 %) izmerjen na podlagi čistih prihodkov, ne bo 
prišlo do nesorazmernih stroškov, ki bi jih nakopičila mala in srednje velika podjetja. Da bi 
zagotovili, da bodo imeli vsi izvajalci koristi od teh zneskov, bi bilo dobro, da se jih vključi v 
ukrep.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ta denarna sredstva je treba 
rezervirati izključno v korist izvajalcev, 
katerih izvedbe so posnete na fonogramu in 
ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca 
fonogramov proti plačilu v enkratnem 
znesku. Na ta način rezervirana denarna 
sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj 
enkrat letno. Države članice smejo 
zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih 

(13) Ta denarna sredstva je treba 
rezervirati izključno v korist izvajalcev, 
katerih izvedbe so posnete na fonogramu in 
ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca 
fonogramov proti plačilu v enkratnem 
znesku. Na ta način rezervirana denarna 
sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj 
enkrat letno. Države članice morajo 
zagotoviti, da se razdeljevanje teh denarnih 
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sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, 
ki zastopajo izvajalce. Ko se razdeljevanje 
teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim 
organizacijam, se lahko uporabljajo 
nacionalna pravila o nerazdeljivih 
prihodkih. 

sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, 
ki zastopajo izvajalce. Lahko se
uporabljajo nacionalna pravila o 
nerazdeljivih prihodkih. V skladu z načeli, 
navedenimi v Unescovi splošni deklaraciji 
o kulturni raznolikosti, morajo kolektivne 
organizacije igrati svojo temeljno vlogo 
pri ohranjanju kulturne raznolikosti.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi
moral biti, da pravice do posnetka izvedbe 
preidejo nazaj na izvajalca, če se
proizvajalec fonogramov vzdrži dajanja v 
prodajo zadostne količine primerkov 
fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem 
trajanju, v prosti uporabi, ali dajanja
takega fonograma na voljo javnosti. Zato 
bi se morale pravice proizvajalcev 
fonogramov izteči, da bi se izognili 
situaciji, ko bi te pravice obstajale skupaj 
s pravicami izvajalca do posnetka izvedbe, 
pri čemer pravice slednjega niso več 
prenesene na proizvajalca fonograma ali 
dodeljene proizvajalcu fonograma.

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da v primeru, ko proizvajalec 
fonogramov ne daje več v prodajo 
zadostne količine primerkov vsaj ene 
različice fonograma, ki bi bil, razen v 
podaljšanem trajanju, v prosti uporabi, ali 
ne daje več na voljo javnosti vsaj ene 
različice takega fonograma, lahko 
izvajalec od njega to zahteva in če 
proizvajalec v razumnem času ne izpolni 
te zahteve, lahko izvajalec prekine 
dodelitev pravic do posnetka izvedbe. 

Obrazložitev

Razumljivo je, da bi moral proizvajalec fonograma dajati na voljo javnosti zadostne količine 
ene različice tega fonograma.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ta spremljevalni ukrep bi moral 
zagotoviti tudi, da fonogram ni več 

(16) Ta spremljevalni ukrep bi moral 
zagotoviti tudi, da fonogram ni več 
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varovan, če ne preide po določenem 
obdobju po podaljšanem trajanju v prosto 
uporabo, ker ga imetniki pravic ne 
uporabljajo ali ker proizvajalca fonograma 
ali izvajalcev ni mogoče najti ali 
identificirati. Če po tem, ko je izvajalec 
ponovno pridobil svojo avtorsko pravico 
in imel dovolj časa, da da v prosto 
uporabo fonogram, ki brez podaljšanja 
trajanja varstva ne bi bil več varovan, 
fonogram ni bil dan v prosto uporabo, 
pravica do fonograma in do posnetka 
izvedbe preneha veljati.

varovan, če ne preide po določenem 
obdobju po podaljšanem trajanju v prosto 
uporabo, ker ga imetniki pravic ne 
uporabljajo ali ker proizvajalca fonograma 
ali izvajalcev ni mogoče najti ali 
identificirati.

Obrazložitev

Klavzula „uporabi ali izgubi“ ščiti pravice izvajalcev in preprečuje, da bi jih proizvajalci 
fonogramov nepravično zmanjševali. To zagotavlja uvodna izjava 15, medtem ko nadaljnji 
ukrepi iz uvodne izjave 16 izvajalcem ne prinašajo nobenih novih koristi in bi v številnih 
primerih le privedli do njihove izgube.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (17a) Med dodatne prehodne ukrepe sodi 
obvezno skupinsko uveljavljanje pravic 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v 
zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih 
ponujajo izdajatelji radijskih in 
televizijskih programov, ki vključujejo 
glasbo iz zakonito objavljenih 
fonogramov. Ta sistem upravljanja 
kolektivnih pravic dopolnjuje sistem 
nadomestil za predvajanje zakonito 
objavljenih fonogramov v skladu s členom 
8(2) direktive 2006/115/ES in zagotavlja, 
da izvajalci in proizvajalci fonogramov 
celotno trajanje varstva zakonito 
predvajanih fonogramov prejemajo pošten 
delež nadomestil za uporabo predvajane 
produkcije na zahtevo.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (19a) Države članice bi morale zagotoviti, 
da predlog za podaljšanje trajanja varstva 
pravic izvajalcev spremljajo zakonske 
določbe v obliki pravičnih pogodbenih 
pogojev glede prenosa ali dodelitve, ki 
ščitijo izvajalce.

Obrazložitev

Na ravni EU ni treba uskladiti pogodbenih pogojev glede prenosa ali dodelitve. Morajo pa 
države članice upoštevati dejstvo, da studijski glasbeniki pri pogajanju ponavadi nimajo 
velikega manevrskega prostora, zaradi česar so te pogodbe ponavadi v prid le ene strani.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko zagotovijo, da 
proizvajalcu fonograma, katerega skupni 
letni prihodki v letu pred letom, za 
katerega se plača navedeno nadomestilo, 
ne presegajo minimalnega praga v višini 2 
milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se plača navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede 
katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma 31. 
decembra navedenega leta ne bi bila več 
varovana.

črtano
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Obrazložitev

Ker bo prehodni spremljevalni ukrep (20 %) izmerjen na podlagi čistih prihodkov, ne bo 
prišlo do nesorazmernih stroškov, ki bi jih nakopičila mala in srednje velika podjetja. Da bi 
zagotovili, da bodo imeli vsi izvajalci koristi od teh zneskov, bi bilo dobro, da se jih vključi v 
ukrep.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, ali in v 
kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice
do pridobitve dodatnega letnega 
nadomestila iz odstavka 3 po kolektivnih 
organizacijah obvezno.

5. Države članice zagotovijo, da pravico do 
pridobitve dodatnega letnega nadomestila 
iz odstavka 3 upravlja kolektivna 
organizacija.

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da kolektivne organizacije kar najbolj natančno in na posamični 
podlagi razdelijo nadomestila, ki jih zberejo v imenu izvajalcev.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  5a. Kolektivne organizacije razdeljujejo 
nadomestila po posameznih primerih in 
ob upoštevanju uporabe izvedb vsakega 
izvajalca.

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da kolektivne organizacije kar najbolj natančno in na posamični 
podlagi razdelijo nadomestila, ki jih zberejo v imenu izvajalcev.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Kar zadeva upravljanje pravic v zvezi s 
storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo 
izdajatelji radijskih in televizijskih 
programov, ki vključujejo glasbo iz 
zakonito objavljenih fonogramov, države 
članice zagotovijo, da je mogoče pravice 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, da 
dovolijo ali prepovedo takšno uporabo, 
izvajati le prek kolektivne organizacije, ki 
je bila ustanovljena za zbiranje in 
razdeljevanje nadomestil za oddajanje 
tovrstnih fonogramov.

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja varstva za izvajalce in proizvajalce fonogramov otežuje upravne težave 
izdajateljev radijskih in televizijskih programov pri urejanju potrebnih pravic uporabe 
njihove produkcije na zahtevo, zlasti njihovih arhivov. Da bi dosegli učinkovito upravljanje 
pravic, kot ga spodbuja uvodna izjava 26 direktive o avtorskih pravicah iz leta 2001, ter 
pošten delež za vse imetnike pravic, tudi za uporabo predvajane produkcije na zahtevo, je 
treba dopolniti ta sistem nadomestil z obvezno skupinsko licenčno shemo za to uporabo.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
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oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne 
količine primerkov fonograma v prodajo 
ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, 
tako da imajo posamezniki iz prebivalstva 
dostop do njih na kraju in v času, ki ga 
sami izberejo, lahko izvajalec prekine 
pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o 
prenosu ali dodelitvi prekinejo samo 
skupaj. Če se pogodba o prenosu ali 
dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 
2, pravice proizvajalca fonograma do 
fonograma prenehajo veljati.

oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma ne daje več zadostnih količin
primerkov vsaj ene različice fonograma v 
prodajo ali na voljo javnosti po žici ali 
brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njega na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec
od producenta to zahteva, in če 
proizvajalec te zahteve ne izpolni v 
razumnem času, lahko izvajalec prekine 
dodelitev pravic do tega fonograma. 

Obrazložitev

Razumljivo je, da bi moral proizvajalec fonograma dajati na voljo javnosti zadostne količine 
ene različice tega fonograma.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) 
in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki 
iz prebivalstva dostop do njih na kraju in 
v času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“

črtano

Obrazložitev
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Klavzula „uporabi ali izgubi“ ščiti pravice izvajalcev in preprečuje, da bi jih proizvajalci 
fonogramov nepravično zmanjševali. To zagotavlja pododstavek 1 iz člena 10(1), medtem ko 
nadaljnji ukrepi iz pododstavka 2 izvajalcem ne prinašajo nobenih novih koristi in bi v 
številnih primerih le privedli do njihove izgube.
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