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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije o podaljšanju trajanja varstva sorodnih pravic 
in o uvedbi dodatnih prehodnih zaščitnih ukrepov. S predlogom se priznava pomen ustvarjalnega 
in umetniškega prispevka izvajalcev, ki ga je treba pri trajanju varstva ustrezno upoštevati.

Pripravljavka mnenja vendarle meni, da bi bilo treba za lažje doseganje omenjenih ciljev predlog 
dodatno spremeniti, da bi v njem upoštevali gospodarske in socialne razmere ter tehnološki 
razvoj. Zato predlaga niz predlogov sprememb v skladu z naslednjimi glavnimi smernicami: 

(i) razširitev področja uporabe tudi na avdiovizualne izvajalce; 
(ii) odprava izjeme za male glasbene založbe pri prispevkih v sklad za studijske glasbenike; 
(iii)poenostavitev upravljanja tega sklada;
(iv)več prožnosti pri uporabi klavzule „uporabi ali izgubi“;
(v) nadaljnja ocena v zvezi s ponudbo na spletu.

(i) Razširitev področja uporabe z vključitvijo avdiovizualnih izvajalcev

Pri spreminjanju direktive je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. 
Za doseganje tega cilja je treba razširiti področje uporabe predloga tako, da bodo imeli koristi 
od podaljšanega trajanja varstva tudi avdiovizualni izvajalci. Zato je predlagana odprava 
razlikovanja med posnetkom izvedbe na fonogramu in drugimi posnetki. Prav tako je treba 
določiti iste datume, od katerih naprej se izračuna trajanje pravic izvajalcev in pravic 
producentov (kot to predvideva odstavek 2 člena 3). (Povezani predlogi sprememb: predlog 
spremembe 1 iz osnutka mnenja k uvodni izjavi 5; predlog spremembe 2 iz osnutka mnenja k 
uvodni izjavi 7; predlog spremembe 10 iz osnutka mnenja k odstavku 1 člena 3 direktive 
2006/116/ES.)

(ii) Odprava izjeme za male glasbene založbe pri prispevkih v sklad za studijske glasbenike

Komisija je predlagala, da bi za male glasbene založbe veljala izjema pri pravilu, da je treba 
vsaj 20 odstotkov prihodkov dati na stran in prispevati v sklad za studijske glasbenike. S 
takšno izjemo bi oškodovali izvajalce in ne bi zagotovili ravnovesja med interesi izvajalcev in 
malimi producenti. Poleg tega bi lahko večje glasbene založbe prav tako poskušale izogniti se 
plačevanju dodatnih nadomestil, in sicer tako, da bi podpisovale licenčne pogodbe z malimi 
proizvajalci fonogramov. Zaradi tega je predlagano črtanje izjeme. (Povezani predlogi 
sprememb: predlog spremembe 4 iz osnutka mnenja k uvodni izjavi 12 in predlog spremembe 
12 iz osnutka mnenja k pododstavku 2 odstavka 4 člena 10 a (novo) direktive 2006/116/ES.)

(iii) Poenostavljeno upravljanje omenjenega sklada

Za poenostavitev upravnih postopkov mora biti kolektivnim organizacijam zaupano 
upravljanje omenjenega sklada. (Povezani predlogi sprememb: predlog spremembe 5 iz 
osnutka mnenja k uvodni izjavi 13; predlog spremembe 6 iz osnutka mnenja k uvodni izjavi 
14 a (novo); predlog spremembe 13 iz osnutka mnenja k odstavku 5 člena 10 a (novo) 
direktive 2006/116/ES.)
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(iv) Več prožnosti pri uporabi klavzule „uporabi ali izgubi“

Čeprav je uvedba klavzule „uporabi ali izgubi“ dobrodošla, mora biti ta bolj prožna. Če se 
pravice vrnejo izvajalcu, bi moral ta imeti ustrezne možnosti, da unovči svojo izvedbo, preden 
znova izgubi pravice. Zaradi tega je treba izvajalcem dati na voljo več časa, in sicer pet let, da 
lahko izkoristijo možnost uveljavitve pravic. (Povezan predlog spremembe: predlog 
spremembe 14 iz osnutka mnenja k pododstavku 2 odstavka 6 člena 10 a (novo).)

(v) Nadaljnja ocena v zvezi s ponudbo na spletu

Ob povečani uporabi spletnih storitev in povpraševanju po njih je treba bolj pozorno preučiti 
ponudbo izvedb na spletu. Komisijo je treba spodbujati, da oceni pravne in gospodarske 
razmere in preuči nadaljnje posledice te ponudbe. Pri oceni bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti praktičnim vidikom obravnavanja zahtev izvajalcev za pravično nadomestilo (na 
primer kako izmeriti finančne koristi in kdo naj plača nadomestilo). Prav tako bi bilo treba 
pozorno preučiti pravila in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij. (Povezan 
predlog spremembe: predlog spremembe 9 k uvodni izjavi 19 c (novo)).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi pravne varnosti je treba 
določiti, da – če ni jasnih navedb o 
nasprotnem – velja pogodbeni prenos ali 
dodelitev pravic do posnetkov izvedb, 
izvedena pred datumom, do katerega 
morajo države članice sprejeti ukrepe za 
izvajanje direktive, tudi v podaljšanem 
trajanju.

(9) Da bi zagotovili, da bodo od 
podaljšanja trajanja varstva imeli korist 
izvajalci in ne proizvajalci nosilcev zvoka, 
mora direktiva zagotoviti, da veljavne 
pogodbe, ki podaljšujejo trajanje varstva, 
ne bodo vplivale na podaljšanje trajanja 
varstva s 50 let na celotno življenjsko 
obdobje izvajalca.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da imajo od podaljšanja trajanja varstva korist izvajalci. 
Obstoječi pogodbeni dogovori zato ne smejo biti uporabljeni za podaljšanje trajanja pravic 
proizvajalcem fonogramov. Da bi se izognili težavam pri usklajevanju v zvezi s podaljšanim 
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trajanjem, se izvajanje pravic zaupa kolektivnim organizacijam. Te bodo zato morale 
podeljevati pravice za reproduciranje in distribuiranje v zvezi s posnetki izvedb v 
podaljšanem trajanju. Ker bodo omogočale izkoriščanje izvedb kateremukoli subjektu, 
določba „uporabi ali izgubi“ ne bo potrebna. Glede na to, da bodo te družbe imele podatke o 
izvajalcih, katerih izvedbe bodo vključene v fonograme, se bo mogoče izogniti pomislekom 
glede nejasnosti, kdaj delo preide v prosto uporabo.

Predlog spremembe 2

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

Predlagana izjema je nepravična do izvajalcev in ne prinaša ustreznega ravnovesja med 
interesi izvajalcev in malih proizvajalcev. Poleg tega bi se lahko tudi večje glasbene založbe 
poskušale izogniti plačilu dodatnih nadomestil tako, da bi sklenile licenčne pogodbe z malimi 
proizvajalci fonogramov. (Povezano s predlogom spremembe k drugemu pododstavku 
četrtega odstavka člena 10 a (novo) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe 3

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 

(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 
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sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj 
enkrat letno. Države članice smejo 
zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih 
sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, 
ki zastopajo izvajalce. Ko se razdeljevanje 
teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim 
organizacijam, se lahko uporabljajo 
nacionalna pravila o nerazdeljivih 
prihodkih.

sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj 
enkrat letno. Države članice smejo 
zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih 
sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, 
ki zastopajo izvajalce.

Obrazložitev

Upravljanje s temi denarnimi sredstvi se zaupa kolektivnim organizacijam, da bodo sredstva 
učinkovito dodeljena upravičencem, navedenim v prvotnem predlogu Evropske komisije, na 
primer studijskim glasbenikom.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Prvi dodatni prehodni ukrep bi 
moral vključevati 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 med 
celotnim trajanjem varstva zakonito 
predvajanih fonogramov prejemajo pošten 
delež nadomestil tudi za uporabo 
predvajane produkcije na zahtevo.

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve upravnih postopkov, med drugim za izdajatelje radijskih in televizijskih 
programov glede pravic uporabe njihove produkcije na zahtevo, je treba kolektivnim 
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organizacijam zaupati upravljanje dodatnih letnih nadomestil. (Povezano s predlogom 
spremembe člena 10 a (5) (novo) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Cilj te direktive je zagotoviti 
ponovno oceno pravnega varstva 
izvajalcev. Digitalno okolje omogoča nove 
načine izkoriščanja zavarovanih vsebin, 
od česar bi morali imeti koristi vsi 
imetniki pravic. V ta namen je treba na 
ravni Skupnosti in s strani držav članic 
izvesti ocene učinka, da se ugotovi, kako 
bi se dalo izboljšati pravno varstvo 
izvajalcev, zlasti z uvedbo izključne 
pravice do dajanja na voljo javnosti, ki bi 
jo imeli izvajalci, in da bi se njihove 
izvedbe izkoriščale tako, da bi imeli 
posamezniki iz prebivalstva dostop do njih 
na kraju in v času, ki bi ga sami izbrali 
(na primer storitve „na zahtevo“). V 
okviru te ocene je treba posebno 
pozornost nameniti praktičnim vidikom 
obravnavanja zahtev izvajalcev za 
pravično nadomestilo (kako na primer 
izmeriti finančne koristi in odgovornost 
pri nadomestilih). Prav tako je treba 
pozorno preučiti pravila in obveznosti iz 
ustreznih mednarodnih konvencij.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) Da se ponovno uravnotežijo 
pogodbe, s katerimi izvajalci prenesejo 
svoje izključne pravice na podlagi 
avtorske pravice na proizvajalce 
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fonogramov, bi bilo treba na podaljšanje 
trajanja varstva vezati nadaljnji pogoj, in 
sicer „nov začetek“ za tiste izvajalce, ki so 
prenesli omenjene pravice na proizvajalce 
fonogramov v zameno za avtorski honorar 
ali nadomestilo. Da bi lahko izvajalci v 
celoti izkoristili podaljšanje trajanja 
varstva, bi morale države članice 
zagotoviti, da se v skladu s sporazumi med 
proizvajalci fonogramov in izvajalci med 
trajanjem podaljšanega varstva izvajalcem 
plačuje avtorski honorar, ki ni 
obremenjen s predplačili ali pogodbeno 
določenimi odbitki.

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za 
podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da 
predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od 
podaljšanja trajanja varstva lahko končno imela koristi le manjšina glavnih izvajalcev.

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Države članice bi morale po potrebi 
zagotoviti, da podaljšanje trajanja varstva 
pravic izvajalcev spremljajo zakonske 
določbe, ki zagotavljajo izvajalcem varstvo 
v smislu pravičnih pogodbenih pogojev pri 
prenosu ali dodelitvi pravic.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 1  stavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Drugi stavek člena 3(1) se nadomesti z 
naslednjim:

(1) Na koncu člena 3(1) se doda naslednji 
stavek:

„Če „Če pa po koncu tega obdobja izvajalec še 
živi, se njegove pravice varujejo dalje vse 
do konca njegovega življenja.“

pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki ni 
na fonogramu, zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.
pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 95 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.“

Obrazložitev

Podaljšanje se nanaša samo na izvajalce in samo do njihove smrti. Predlog se zgleduje po 
veljavni grški zakonodaji, ki pa ni usklajena. Komisija je navedla, da se je odpovedala 
postopku izvršbe proti Grčiji, ker meni, da je grška določba boljša od veljavne usklajene 
zakonodaje. Proizvajalci fonogramov niso upravičeni do podaljšanja, saj doba 50 let več kot 
zadostuje za povrnitev vsakršnih naložb.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 2  stavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V drugem in tretjem stavku člena 3(2) 
se številka „50“ nadomesti s številko „95“.

črtano

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da se fonogrami v petdesetletnem obdobju varstva izkoriščajo v korist 
izvajalcev, se pravicam proizvajalcev fonogramov doda še ena opredelitev. Kadar izdani 
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fonogram preneha biti na voljo javnosti za obdobje treh let, lahko izvajalec zahteva tako 
vrnitev pravic do vključenih izvedb kot vrnitev pravic do fonograma (brez drugih  ne bi mogel 
izkoriščati prvih). Kadar vsi izvajalci delujejo skupaj, te pravice nosijo izvajalci, kar jim 
omogoča, da sklenejo novo pogodbo za izkoriščanje, dajo posnetek na voljo ali pa v prosto 
uporabo. Če izvajalci ne morejo ali ne želijo delovati skupaj, je treba pravice prenesti na 
kolektivno organizacijo, ki bo prihodke pravično razdelila različnim izvajalcem.

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če ni jasnih navedb o nasprotnem,
velja pogodba, sklenjena pred [vstaviti 
datum, do katerega morajo države članice 
prenesti spremembo direktive, kakor je 
navedeno v členu 2 spodaj], s katero je 
izvajalec prenesel ali dodelil svoje pravice 
do posnetka izvedbe na proizvajalca 
fonograma (v nadaljnjem besedilu: 
„pogodba o prenosu ali dodelitvi“), tudi po 
tem, ko izvajalec in proizvajalec 
fonograma v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive] ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma.

1. Pogodba, sklenjena pred [vstaviti datum, 
do katerega morajo države članice prenesti 
spremembo direktive, kakor je navedeno v 
členu 2 spodaj], s katero je izvajalec 
prenesel ali dodelil svoje pravice, ki ni 
pravica kolektivne organizacije, do 
posnetka izvedbe na proizvajalca 
fonograma (v nadaljnjem besedilu: 
„pogodba o prenosu ali dodelitvi“), ni več 
veljavna po tem, ko izvajalec in 
proizvajalec fonograma v skladu s členom 
3(1) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive] ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da imajo od podaljšanja trajanja varstva korist izvajalci. 
Obstoječi pogodbeni dogovori zato ne smejo biti uporabljeni za podaljšanje trajanja pravic 
proizvajalcem fonogramov. Da bi se izognili težavam pri usklajevanju v zvezi s podaljšanim 
trajanjem, se izvajanje pravic zaupa kolektivnim organizacijam. Te bodo zato morale 
podeljevati pravice za reproduciranje in distribuiranje v zvezi s posnetki izvedb za podaljšano 
trajanje. Ker bodo omogočale izkoriščanje nastopov kateremukoli subjektu, ne bo treba 
zaračunavati provizij po načelu "uporabi ali izgubi". Ker bodo te družbe imele podatke o 
izvajalcih, katerih izvedbe so vključene v fonograme, se s tem lahko izognemo pomislekom 
glede nejasnosti, kdaj delo preide v prosto uporabo.

Predlog spremembe 11
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavki 3 do 6 tega člena se 
uporabljajo za pogodbe o prenosu ali 
dodelitvi, ki veljajo tudi po tem, ko 
izvajalec in proizvajalec fonograma 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.

2. Če izvajalec upravljanja svojih pravic v 
podaljšanem trajanju varstva, ki izhaja iz 
te direktive, ni prenesel na kolektivno 
organizacijo, se za pooblaščeno za 
upravljanje njegovih pravic šteje 
kolektivna organizacija, ki upravlja 
pravice iste kategorije. Izvajalec obdrži 
moralne pravice.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da imajo od podaljšanja trajanja varstva korist izvajalci. 
Obstoječi pogodbeni dogovori zato ne smejo biti uporabljeni za podaljšanje trajanja pravic 
proizvajalcem fonogramov. Da bi se izognili težavam pri usklajevanju v zvezi s podaljšanim 
trajanjem, se izvajanje pravic zaupa kolektivnim organizacijam. Te bodo zato morale 
podeljevati pravice za reproduciranje in distribuiranje v zvezi s posnetki izvedb v 
podaljšanem trajanju. Ker bodo omogočale izkoriščanje nastopov kateremukoli subjektu, 
določba „uporabi ali izgubi“ ne bo potrebna. Glede na to, da bodo te družbe imele podatke o 
izvajalcih, katerih izvedbe bodo vključene v fonograme, se bo mogoče izogniti pomislekom 
glede nejasnosti, kdaj delo preide v prosto uporabo.

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če je izvajalec prenesel svoje izključne 
pravice v zameno za ponavljajoča se 
plačila, se od teh plačil, ki pripadajo 
izvajalcu, ne odšteva niti predplačil niti 
pogodbeno določenih odbitkov.

Predlog spremembe 13
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar pogodba o prenosu ali dodelitvi 
daje pravico izvajalcu zahtevati 
neponavljajoče se nadomestilo, ima 
izvajalec pravico od proizvajalca 
fonograma dobiti dodatno letno 
nadomestilo za vsako polno leto, v 
katerem 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.

3. Kolektivna organizacija pravično 
razdeli prihodke, ki jih prejema zaradi 
izkoriščanja fonogramov, in sicer tako, da 
razdelitev odraža naravo in obseg 
prispevka posameznega izvajalca, 
katerega zavarovana izvedba je vključena 
v fonogram.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da imajo od podaljšanja trajanja varstva korist izvajalci. 
Obstoječi pogodbeni dogovori zato ne smejo biti uporabljeni za podaljšanje trajanja pravic 
proizvajalcem fonogramov. Da bi se izognili težavam pri usklajevanju v zvezi s podaljšanim 
trajanjem, se izvajanje pravic zaupa kolektivnim organizacijam. Te bodo zato morale 
podeljevati pravice za reproduciranje in distribuiranje v zvezi s posnetki izvedb v 
podaljšanem trajanju. Ker bodo omogočale izkoriščanje nastopov kateremukoli subjektu, 
določba „uporabi ali izgubi“ ne bo potrebna. Glede na to, da bodo te družbe imele podatke o 
izvajalcih, katerih izvedbe bodo vključene v fonograme, se bo mogoče izogniti pomislekom 
glede nejasnosti, kdaj delo preide v prosto uporabo.

Predlog spremembe 14

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

črtano
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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.

Obrazložitev

Predlagana izjema je nepravična do izvajalcev in ne prinaša ustreznega ravnovesja med 
interesi izvajalcev in malih proizvajalcev. Poleg tega bi se lahko tudi večje glasbene založbe 
poskušale izogniti plačilu dodatnih nadomestil tako, da bi sklenile licenčne pogodbe z malimi 
proizvajalci fonogramov. (Povezano s predlogom spremembe k uvodni izjavi 12.)

Predlog spremembe 15

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

Za poenostavitev upravnih postopkov je treba kolektivnim organizacijam zaupati upravljanje 
dodatnih letnih nadomestil. (Povezano s predlogom spremembe k uvodni izjavi 13.)

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kar zadeva uveljavljanje pravic v zvezi 
s storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo 
izdajatelji radijskih in televizijskih 
programov, ki vključujejo glasbo iz 
zakonito izdanih fonogramov, države 
članice zagotovijo, da se pravice izvajalcev 
in proizvajalcev fonogramov, da dovolijo 
ali prepovedo takšno uporabo, uveljavljajo 
izključno prek kolektivne organizacije, ki 
je bila ustanovljena za zbiranje in 
razdeljevanje nadomestil za oddajanje 
takšnih fonogramov.

Obrazložitev

Pravice imetnikov avtorskih pravic do poštenega nadomestila je mogoče urediti prek ustrezne 
kolektivne organizacije, pri sorodnih pravicah izvajalcev pa manjka ustrezna zakonska 
obveznost.

Predlagana določba bi izdajateljem olajšala urejanje zadevnih pravic, zagotovila, da bi 
imetniki pravic prejemali pošteno nadomestilo, in omogočila evropskim državljanom dostop 
do kulturno, zgodovinsko in politično pomembnega materiala iz arhivov izdajateljev.

Predlog spremembe 17

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 
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 

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 
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 
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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.

o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram 
vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, 
lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali 
dodelitvi prekinejo skupaj ali posamično v 
skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni.
Če se pogodba o prenosu ali dodelitvi 
prekine na podlagi stavkov 1 ali 2, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma 
prenehajo veljati.

Predlog spremembe 18

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.“

Če pet let 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.“

Obrazložitev

Čeprav je uvedba klavzule „uporabi ali izgubi“ dobrodošla, mora biti ta bolj prožna. Če se 
pravice vrnejo izvajalcu, bi moral ta imeti ustrezne možnosti, da unovči svojo izvedbo preden 
znova izgubi pravice. Zaradi tega je treba izvajalcem dati na voljo več časa, in sicer pet let, 
da lahko izkoristijo možnost uveljavitve pravic.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
"Člen 10aa
Če je izvajalec prenesel ali dodelil 
izključno pravico, da dovoli ali prepove 
dajanje na voljo javnosti po žici ali 
brezžično posnetek svoje izvedbe tako, da 
imajo posamezniki dostop do njega na 
kraju in v času, ki ga sami izberejo, 
izvajalec ohrani pravico do pridobitve 
pravičnega nadomestila, ki ga plača 
uporabnik za dajanje posnete izvedbe 
izvajalca na voljo javnosti.
Pravice do pridobitve pravičnega 
nadomestila za dajanje izvedbe na voljo 
javnosti ni mogoče izpodbijati.
To nadomestilo zbira in upravlja 
izvajalčeva kolektivna organizacija.“

Obrazložitev

Kdor da izvedbo na voljo javnosti, mora izvajalcu priznati pravico do nadomestila.
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