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Predlog spremembe 56
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Za razširjanje vsebine, zaščitene z 
avtorskimi in sorodnimi pravicami, ter 
povezanih storitev, ki vključujejo knjige, 
avdiovizualne produkcije in glasbene 
posnetke, je potrebno licenciranje pravic s 
strani različnih imetnikov avtorskih in 
sorodnih pravic, kot so avtorji, izvajalci, 
producenti in založniki. Običajno lahko 
imetniki pravic izbirajo med individualnim 
ali kolektivnim upravljanjem njihovih 
pravic. Upravljanje avtorskih in sorodnih 
pravic vključuje izdajanje licenc 
uporabnikom, revizijo imetnikov licenc in 
spremljanje uporabe pravic, uveljavljanje 
avtorskih in sorodnih pravic, pobiranje 
prihodkov iz pravic na podlagi izkoriščanja 
pravic ter razdelitev neporavnanih zneskov 
imetnikom pravic. Imetniki pravic lahko 
prek kolektivnih organizacij prejmejo 
nadomestilo za uporabo, ki ga sami ne bi 
mogli nadzirati ali uveljavljati, in sicer tudi 
na tujih trgih. Poleg tega imajo pomembno 
družbeno in kulturno vlogo pri spodbujanju 
raznolikosti kulturnih izrazov, tako da se 
najmanjšim in manj priljubljenim 
repertoarjem omogoči dostop do trga.
Člen 167 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije določa, da Unija pri svoji dejavnosti 
upošteva kulturne vidike, zlasti zaradi 
spoštovanja in spodbujanja raznolikosti 
svojih kultur.

(2) Za razširjanje vsebine, zaščitene z 
avtorskimi in sorodnimi pravicami, ter 
povezanih storitev, ki vključujejo knjige, 
avdiovizualne produkcije in glasbene 
posnetke, je potrebno licenciranje pravic s 
strani različnih imetnikov avtorskih in 
sorodnih pravic, kot so avtorji, izvajalci, 
producenti in založniki. Običajno lahko
imetniki pravic izbirajo med individualnim 
ali kolektivnim upravljanjem njihovih 
pravic. Upravljanje avtorskih in sorodnih 
pravic vključuje izdajanje licenc 
uporabnikom, revizijo imetnikov licenc in 
spremljanje uporabe pravic, uveljavljanje 
avtorskih in sorodnih pravic, pobiranje 
prihodkov iz pravic na podlagi izkoriščanja 
pravic ter razdelitev neporavnanih zneskov 
imetnikom pravic. Imetniki pravic lahko 
prek kolektivnih organizacij prejmejo 
nadomestilo za uporabo, ki ga sami ne bi 
mogli nadzirati ali uveljavljati, in sicer tudi 
na tujih trgih. Poleg tega imajo pomembno 
družbeno in kulturno vlogo pri spodbujanju 
raznolikosti kulturnih izrazov, tako da se 
najmanjšim in manj priljubljenim 
repertoarjem omogoči dostop do trga.

Or. en

Predlog spremembe 57
Sabine Verheyen

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

(2a) Storitve, ki jih kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic 
opravljajo za imetnike pravic in 
uporabnike, so bistvene za razvoj in 
ohranitev kulturnega prizorišča v Evropi 
ter za rast kulturno raznolike ustvarjalne 
industrije. Kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic zagotavljajo dostop na 
trg za zahtevne ali manj priljubljene 
repertoarje in nove umetnike in tako z 
razvojem pomembnih socialnih in 
kulturnih dejavnosti podpirajo 
ustvarjalce. 

Or. en

Predlog spremembe 58
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 167 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa, da Unija pri svoji 
dejavnosti upošteva kulturne vidike, zlasti 
zaradi spoštovanja in spodbujanja 
raznolikosti svojih kultur. To pomeni, da 
bi morale države članice ohranjati, 
spoštovati in spodbujati kulturno 
raznolikost. Kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic imajo in bi morale še 
naprej imeti pomembno vlogo pri 
spodbujanju raznolikosti kulturnega 
izražanja, tako da najmanjšim in manj 
priljubljenim repertoarjem omogočajo 
dostop na trg in da zagotavljajo socialne, 
kulturne in izobraževalne storitve v korist 
imetnikov pravic in javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 59
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Kadar imajo kolektivne organizacije 
sedež v Uniji, morajo kot ponudniki 
storitev izpolnjevati nacionalne zahteve v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu, katere cilj je oblikovanje 
pravnega okvira, s katerim se zagotovita 
svoboda ustanavljanja in prosti pretok 
storitev med državami članicami. To 
pomeni, da bi morale imeti kolektivne 
organizacije možnost zagotavljanja 
čezmejnih storitev zastopanja imetnikov 
pravic s stalnim prebivališčem ali sedežem 
v drugih državah članicah ali izdajanja 
licenc uporabnikom s stalnim 
prebivališčem ali sedežem v drugih 
državah članicah.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 60
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Kadar imajo kolektivne organizacije 
sedež v Uniji, morajo kot ponudniki 
storitev izpolnjevati nacionalne zahteve v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu, katere cilj je oblikovanje 

črtano
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pravnega okvira, s katerim se zagotovita 
svoboda ustanavljanja in prosti pretok 
storitev med državami članicami. To 
pomeni, da bi morale imeti kolektivne 
organizacije možnost zagotavljanja 
čezmejnih storitev zastopanja imetnikov 
pravic s stalnim prebivališčem ali sedežem 
v drugih državah članicah ali izdajanja 
licenc uporabnikom s stalnim 
prebivališčem ali sedežem v drugih 
državah članicah.

Or. de

Predlog spremembe 61
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Kadar imajo kolektivne organizacije 
sedež v Uniji, morajo kot ponudniki 
storitev izpolnjevati nacionalne zahteve v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o storitvah na notranjem 
trgu, katere cilj je oblikovanje pravnega 
okvira, s katerim se zagotovita svoboda 
ustanavljanja in prosti pretok storitev med 
državami članicami. To pomeni, da bi
morale imeti kolektivne organizacije
možnost zagotavljanja čezmejnih storitev
zastopanja imetnikov pravic s stalnim 
prebivališčem ali sedežem v drugih 
državah članicah ali izdajanja licenc 
uporabnikom s stalnim prebivališčem ali 
sedežem v drugih državah članicah.

(3) Kadar imajo kolektivne organizacije 
sedež v Uniji, morajo kot ponudniki 
storitev izpolnjevati nacionalne zahteve v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o storitvah na notranjem 
trgu, katere cilj je oblikovanje pravnega 
okvira, s katerim se zagotovita svoboda 
ustanavljanja in prosti pretok storitev med 
državami članicami. To pomeni, da bi
lahko kolektivne organizacije zagotavljale 
čezmejne storitve zastopanja imetnikov 
pravic s stalnim prebivališčem ali sedežem 
v drugih državah članicah ali izdajanja 
licenc uporabnikom s stalnim 
prebivališčem ali sedežem v drugih 
državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Organi držav članic bi morali še vedno imeti možnost, da kolektivne organizacije odobrijo, 
preden te lahko opravljajo svojo dejavnost.
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Predlog spremembe 62
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ta direktiva določa minimalne 
določbe, potrebne za zagotavljanje 
prostega pretoka storitev na notranjem 
trgu. Ne posega v ukrepe, ki jih države 
članice sprejmejo v skladu s pravom EU, 
da bi zaščitile ali spodbudile kulturno in 
jezikovno raznolikost ter socialno-
politične cilje za umetnike. Pojem 
„pomembnih razlogov, ki se nanašajo na 
javni interes”, na katerega se sklicujejo 
nekatere določbe te direktive, je razvilo 
Sodišče v svoji sodni praksi v zvezi s 
členoma 43 in 49 PDEU in se lahko 
razvija še naprej. Pojem zajema vsaj 
naslednje razloge, ki so pomembni za to 
direktivo: socialno-politične cilje, zaščito 
prejemnikov storitev, varstvo intelektualne 
lastnine, cilje kulturne politike, 
spodbujanje nacionalnega jezika, 
ohranjanje nacionalne zgodovinske in 
kulturne dediščine.

Or. de

Predlog spremembe 63
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Nacionalna pravila, ki urejajo delovanje 
kolektivnih organizacij, se med seboj 
bistveno razlikujejo, zlasti kar zadeva 
njihovo preglednost in odgovornost do 

(4) Nacionalna pravila, ki urejajo delovanje 
kolektivnih organizacij, se med seboj 
bistveno razlikujejo, zlasti kar zadeva 
njihovo preglednost in odgovornost do 
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članov in imetnikov pravic. Poleg težav, ki 
jih imajo tuji imetniki pravic pri 
uveljavljanju svojih pravic, in pogosto 
slabega finančnega upravljanja prejetih 
prihodkov je izkoriščanje avtorskih in 
sorodnih pravic na notranjem trgu 
neučinkovito v škodo članov kolektivnih 
organizacij, imetnikov pravic in 
uporabnikov tudi zaradi težav pri delovanju 
kolektivnih organizacij. Te težave se ne 
pojavljajo pri delovanju neodvisnih 
ponudnikov storitev upravljanja pravic, ki 
delujejo kot predstavniki imetnikov pravic 
in upravljajo njihove pravice na 
komercialni podlagi, pri čemer pa 
imetniki pravic ne uveljavljajo pravic 
članstva.

članov in imetnikov pravic. Poleg težav, ki 
jih imajo tuji imetniki pravic pri 
uveljavljanju svojih pravic, in pogosto 
slabega finančnega upravljanja prejetih 
prihodkov je izkoriščanje avtorskih in 
sorodnih pravic na notranjem trgu 
neučinkovito v škodo članov kolektivnih 
organizacij, imetnikov pravic in 
uporabnikov tudi zaradi težav pri delovanju 
kolektivnih organizacij.

Or. en

Predlog spremembe 64
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Nacionalna pravila, ki urejajo delovanje 
kolektivnih organizacij, se med seboj 
bistveno razlikujejo, zlasti kar zadeva 
njihovo preglednost in odgovornost do 
članov in imetnikov pravic. Poleg težav, ki 
jih imajo tuji imetniki pravic pri 
uveljavljanju svojih pravic, in pogosto 
slabega finančnega upravljanja prejetih 
prihodkov je izkoriščanje avtorskih in 
sorodnih pravic na notranjem trgu 
neučinkovito v škodo članov kolektivnih 
organizacij, imetnikov pravic in 
uporabnikov tudi zaradi težav pri delovanju 
kolektivnih organizacij. Te težave se ne 
pojavljajo pri delovanju neodvisnih 
ponudnikov storitev upravljanja pravic, ki 
delujejo kot predstavniki imetnikov pravic 
in upravljajo njihove pravice na 

(4) Nacionalna pravila, ki urejajo delovanje 
kolektivnih organizacij, se med seboj 
bistveno razlikujejo, zlasti kar zadeva 
njihovo preglednost in odgovornost do 
članov in imetnikov pravic. Poleg težav, ki 
jih imajo tuji imetniki pravic pri
uveljavljanju svojih pravic, in pogosto 
slabega finančnega upravljanja prejetih 
prihodkov je izkoriščanje avtorskih in 
sorodnih pravic na notranjem trgu 
neučinkovito v škodo članov kolektivnih 
organizacij, imetnikov pravic in 
uporabnikov tudi zaradi težav pri delovanju 
kolektivnih organizacij. Te težave se ne 
pojavljajo pri delovanju neodvisnih 
ponudnikov storitev upravljanja pravic, ki 
delujejo kot predstavniki imetnikov pravic 
in upravljajo njihove pravice na 
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komercialni podlagi, pri čemer pa imetniki 
pravic ne uveljavljajo pravic članstva.

komercialni podlagi, pri čemer pa imetniki 
pravic ne uveljavljajo pravic članstva, če 
ne delujejo v neposredni konkurenci s 
kolektivnimi organizacijami na področju 
zbiranja in razdeljevanja zneskov, do 
katerih so upravičeni imetniki pravic. V 
teh primerih merila o lastništvu in 
nadzoru članov niso pomembna.

Or. en

Predlog spremembe 65
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev, da lahko imetniki 
avtorskih in sorodnih pravic v celoti 
izkoristijo vse prednosti notranjega trga, 
kadar se njihove pravice upravljajo 
kolektivno, in da se prepreči neupravičeno 
poseganje v njihovo svobodo do 
uveljavljanja pravic, je treba v ustanovne 
listine kolektivnih organizacij vključiti 
ustrezne zaščitne ukrepe. Poleg tega v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES kolektivne 
organizacije pri zagotavljanju svojih 
storitev upravljanja ne bi smele 
neposredno ali posredno diskriminirati 
imetnikov pravic na podlagi njihovega 
državljanstva, stalnega prebivališča ali 
sedeža.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 66
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev, da lahko imetniki 
avtorskih in sorodnih pravic v celoti 
izkoristijo vse prednosti notranjega trga, 
kadar se njihove pravice upravljajo 
kolektivno, in da se prepreči neupravičeno 
poseganje v njihovo svobodo do 
uveljavljanja pravic, je treba v ustanovne 
listine kolektivnih organizacij vključiti 
ustrezne zaščitne ukrepe. Poleg tega v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES kolektivne 
organizacije pri zagotavljanju svojih
storitev upravljanja ne bi smele neposredno 
ali posredno diskriminirati imetnikov 
pravic na podlagi njihovega državljanstva, 
stalnega prebivališča ali sedeža.

(8) Za zagotovitev, da lahko imetniki 
avtorskih in sorodnih pravic v celoti 
izkoristijo vse prednosti notranjega trga, 
kadar se njihove pravice upravljajo 
kolektivno, in da se pod nobenim pogojem 
ne posega v njihovo svobodo do 
uveljavljanja pravic, je treba v ustanovne 
listine kolektivnih organizacij vključiti 
ustrezne zaščitne ukrepe. Poleg tega v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES kolektivne 
organizacije pri zagotavljanju svojih 
storitev upravljanja ne bi smele neposredno 
ali posredno diskriminirati imetnikov 
pravic na podlagi njihovega državljanstva, 
stalnega prebivališča ali sedeža. Preprečiti 
je treba vsako neposredno ali posredno 
diskriminacijo na podlagi preteklih licenc, 
obsega repertoarja ali pričakovanih 
prihodkov.

Or. de

Obrazložitev

Preprečiti je treba vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo.

Predlog spremembe 67
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Svoboda opravljanja in uporabe storitev 
kolektivnega upravljanja, ki sega čez 
nacionalne meje, pomeni, da lahko 
imetniki pravic svobodno izberejo 
kolektivno organizacijo, ki bo upravljala 
njihove pravice, kot so pravice javnega 
izvajanja ali oddajanja, ali kategorije 
pravic, kot je interaktivna komunikacija z 
javnostjo, če kolektivna organizacija že 

(9) Svoboda opravljanja in uporabe storitev 
kolektivnega upravljanja, ki sega čez 
nacionalne meje, pomeni, da lahko 
imetniki pravic svobodno izberejo 
kolektivno organizacijo, ki bo upravljala 
njihove pravice, kot so pravice javnega 
izvajanja ali oddajanja, ali kategorije 
pravic, kot je interaktivna komunikacija z 
javnostjo, če kolektivna organizacija že 
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upravlja takšne pravice ali kategorije 
pravic. To pomeni, da lahko imetniki 
pravic enostavno umaknejo svoje pravice 
ali kategorije pravic iz kolektivne 
organizacije ter za vse pravice ali 
kategorije pravic ali njihov del pooblastijo 
drugo kolektivno organizacijo ali subjekt 
ali ga nanj prenesejo, ne glede na državo 
članico stalnega prebivališča ali 
državljanstvo kolektivne organizacije ali 
imetnika pravic. Zato bi morale kolektivne 
organizacije, ki upravljajo različne vrste 
del ali zadev, kot so literarna, glasbena ali 
fotografska dela, imetnikom pravic tudi 
omogočiti to prilagodljivost v zvezi z 
upravljanjem različnih vrst del ali druge 
vsebine. Kolektivne organizacije bi morale 
imetnike pravic obvestiti o tej možnosti 
izbire in jim omogočiti, da jo čim 
enostavneje uporabijo. Nazadnje, ta 
direktiva ne bi smela posegati v možnosti 
imetnikov pravic, da svoje pravice 
upravljajo individualno, tudi v primeru 
nekomercialne uporabe.

upravlja takšne pravice ali kategorije 
pravic. To pomeni, da lahko imetniki 
pravic enostavno umaknejo svoje pravice 
ali kategorije pravic iz kolektivne 
organizacije ter za vse pravice ali 
kategorije pravic ali njihov del pooblastijo 
drugo kolektivno organizacijo ali subjekt 
ali ga nanj prenesejo, ne glede na državo 
članico stalnega prebivališča ali 
državljanstvo kolektivne organizacije ali 
imetnika pravic. Zato bi morale kolektivne 
organizacije, ki upravljajo različne vrste 
del ali zadev, kot so literarna, glasbena ali 
fotografska dela, imetnikom pravic tudi 
omogočiti to prilagodljivost v zvezi z 
upravljanjem različnih vrst del ali druge 
vsebine. Kolektivne organizacije bi morale 
imetnike pravic obvestiti o tej možnosti
izbire in jim omogočiti, da jo čim 
enostavneje uporabijo. Nazadnje, bi morala 
ta direktiva zaščiti in okrepiti možnosti 
imetnikov pravic, da svoje pravice 
upravljajo individualno, tudi v primeru 
nekomercialne uporabe.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva bi morala prispevati k okrepitvi zaščite.

Predlog spremembe 68
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Posamezno uveljavljanje izključnih 
ekonomskih pravic, kakor pogosto velja v 
avdiovizualnem sektorju, je tudi skladno s 
cilji notranjega trga, saj se tako 
konsolidira izkoriščanje pravic za 
producente in s tem zmanjšuje možnost za 
razdrobitev.
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Predlog spremembe 69
Robert Rochefort

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Pri izvajanju določb direktive je treba 
upoštevati  specifiko vsakega sektorja. 
Zlasti mora direktiva upoštevati dejstvo, 
da je v avdiovizualnem sektorju, ki ga na 
splošno zaznamuje neuravnotežen odnos 
med avtorji in producenti, kolektivno 
upravljanje zaželen način zagotavljanja 
upravičenega plačila za avtorje. Zaradi 
tega morajo imeti kolektivne organizacije 
za upravljanje pravic avtorjev v 
avdiovizualnem sektorju možnost, da 
predvidijo skupinsko pooblastilo za 
upravljanje pravic ne glede na kategorijo. 
Omenjene organizacije morajo imeti tudi 
pooblastilo za upravljanje pogojev za 
umik avtorjev, če je to potrebno za 
zagotovitev združevanja stroškov 
upravljanja v korist vseh avtorjev, zaščito 
in spodbujanje kulturne raznolikosti in 
pravno varnost uporabnikov.

Or. fr

Predlog spremembe 70
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Članstvo v kolektivnih organizacijah 
bi moralo temeljiti na objektivnih in 
nediskriminacijskih merilih, tudi v zvezi z 

(10) Članstvo v kolektivnih organizacijah 
bi moralo temeljiti na objektivnih in 
nediskriminacijskih merilih, tudi v zvezi z
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založniki, ki so na podlagi sporazuma o 
izkoriščanju pravic upravičeni do deleža 
prihodkov iz pravic, ki jih upravljajo 
kolektivne organizacije, in do izterjave teh 
prihodkov od kolektivne organizacije.

združenji imetnikov pravic, kot so druge 
kolektivne organizacije ali sindikati 
imetnikov pravic, in založniki, ki so na 
podlagi sporazuma o izkoriščanju pravic 
upravičeni do deleža prihodkov iz pravic, 
ki jih upravljajo kolektivne organizacije, in 
do izterjave teh prihodkov od kolektivne 
organizacije.

Or. en

Predlog spremembe 71
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kolektivne organizacije morajo
delovati v najboljšem interesu svojih 
članov. Zato je pomembno, da se 
zagotovijo sistemi, ki članom kolektivnih 
organizacij omogočajo uveljavljanje pravic 
na podlagi njihovega članstva, in sicer prek 
sodelovanja pri postopku odločanja 
organizacij. Zastopanost različnih kategorij 
članov v postopku sprejemanja odločitev bi 
morala biti poštena in uravnotežena.
Pravila o skupščini članov kolektivnih 
organizacij bi bila lahko manj učinkovita, 
če ne bi bilo določb o tem, kako bi morala 
skupščina potekati. Zato je treba zagotoviti, 
da se skupščina sklicuje redno in vsaj 
enkrat letno ter da najpomembnejše 
odločitve kolektivne organizacije sprejema 
skupščina.

(11) Kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic bi morale delovati v 
najboljšem skupnem interesu imetnikov 
pravic, ki jih zastopajo. Zato je 
pomembno, da se zagotovijo sistemi, ki 
članom kolektivnih organizacij omogočajo 
uveljavljanje pravic na podlagi njihovega 
članstva, in sicer prek sodelovanja pri 
postopku odločanja organizacij.
Zastopanost različnih kategorij članov, kot 
so producenti ali izvajalci, v postopku 
sprejemanja odločitev bi morala biti 
poštena in uravnotežena. Pravila o
generalni skupščini članov kolektivnih 
organizacij za upravljanje pravic bi bila 
manj učinkovita, če ne bi bilo določb o 
tem, kako bi morala skupščina potekati.
Zato je treba zagotoviti, da se generalna
skupščina sklicuje redno in vsaj enkrat 
letno ter da najpomembnejše odločitve 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic sprejema generalna skupščina.

Or. en
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Predlog spremembe 72
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Članom kolektivnih organizacij bi bilo 
treba omogočiti sodelovanje in glasovanje 
na skupščini. Uveljavljanje teh pravic je 
lahko predmet samo poštenih in 
sorazmernih omejitev. Uveljavljanje 
glasovalnih pravic bi moralo biti 
enostavno.

(12) Članom kolektivnih organizacij bi bilo 
treba omogočiti sodelovanje in glasovanje 
na skupščini. Uveljavljanje teh pravic je 
lahko predmet samo poštenih in 
sorazmernih omejitev. Uveljavljanje 
glasovalnih pravic bi moralo biti enostavno 
in po možnosti potekati v elektronski 
obliki.

Or. de

Predlog spremembe 73
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Članom kolektivnih organizacij bi 
bilo treba omogočiti sodelovanje in 
glasovanje na skupščini. Uveljavljanje teh 
pravic je lahko predmet samo poštenih in 
sorazmernih omejitev. Uveljavljanje 
glasovalnih pravic bi moralo biti 
enostavno.

(12) Vsi člani kolektivnih organizacij 
lahko sodelujejo in glasujejo na skupščini;
Uveljavljanje aktivne in pasivne 
glasovalne pravice bi moralo biti enostavno 
za vse člane.

Or. de

Obrazložitev

Razlikovanja med različnimi kategorijami članov ne bi smelo biti, vsi člani bi morali imeti 
enako pravico do kandidature in glasovanja, uveljavljanje teh pravic pa bi moralo biti 
enostavno za vse.
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Predlog spremembe 74
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Državam bi bilo treba omogočiti 
sodelovanje pri spremljanju upravljanja 
kolektivnih organizacij. Zato bi morale 
kolektivne organizacije vzpostaviti 
nadzorno funkcijo, ki ustreza njihovi 
organizacijski strukturi, in članom 
omogočiti zastopanost v organu, ki 
opravlja to funkcijo. Za preprečitev
prevelike obremenitve manjših kolektivnih 
organizacij in zagotovitev sorazmernosti 
obveznosti, ki izhajajo iz te direktive, bi 
morale imeti države članice možnost, da 
najmanjše kolektivne organizacije 
izključijo iz obveznosti vzpostavitve takšne 
nadzorne funkcije, če se jim to zdi 
potrebno.

(13) Članom bi bilo treba omogočiti 
sodelovanje pri spremljanju upravljanja 
kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic. Zato bi morale kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic
vzpostaviti nadzorno funkcijo, ki ustreza 
njihovi organizacijski strukturi, in članom 
omogočiti zastopanost v organu, ki 
opravlja to funkcijo. Za preprečitev
prevelikih obremenitev manjših 
kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic v skladu z zavezami za boljše 
predpise in zagotovitev sorazmernosti 
obveznosti, ki izhajajo iz te direktive, bi 
morale imeti države članice možnost, da 
najmanjše kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic izključijo iz obveznosti 
vzpostavitve takšne nadzorne funkcije, če 
se jim to zdi potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko v skladu z boljšimi predpisi in zavezami Komisije mikrosubjekte 
oprostijo nekaterih morebiti obremenjujočih zahtev.

Predlog spremembe 75
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Državam bi bilo treba omogočiti 
sodelovanje pri spremljanju upravljanja 
kolektivnih organizacij. Zato bi morale 

(13) Članom bi bilo treba omogočiti 
sodelovanje pri spremljanju upravljanja 
kolektivnih organizacij za upravljanje 
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kolektivne organizacije vzpostaviti 
nadzorno funkcijo, ki ustreza njihovi 
organizacijski strukturi, in članom
omogočiti zastopanost v organu, ki 
opravlja to funkcijo. Za preprečitev 
prevelike obremenitve manjših kolektivnih 
organizacij in zagotovitev sorazmernosti 
obveznosti, ki izhajajo iz te direktive, bi 
morale imeti države članice možnost, da 
najmanjše kolektivne organizacije 
izključijo iz obveznosti vzpostavitve takšne 
nadzorne funkcije, če se jim to zdi 
potrebno.

pravic. Zato bi morale kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic
vzpostaviti nadzorno funkcijo, ki ustreza 
njihovi organizacijski strukturi, in
različnim kategorijam članov omogočiti
enakopravno zastopanost v organu, ki 
opravlja to funkcijo. Za preprečitev 
prevelike obremenitve manjših kolektivnih 
organizacij in zagotovitev sorazmernosti 
obveznosti, ki izhajajo iz te direktive, bi 
morale imeti države članice možnost, da 
najmanjše kolektivne organizacije 
izključijo iz obveznosti vzpostavitve takšne 
nadzorne funkcije, če se jim to zdi 
potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 76
Christian Engström

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Če dolgovanih zneskov imetnikov 
pravic ni mogoče razdeliti, ker kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic niso 
uspele identificirati in locirati imetnika 
pravic, in bi lahko kolektivne organizacije 
v tem primeru denar obdržale in ga 
uporabile za druge namene, bi jih to 
odvrnilo od tega, da si skrbno prizadevajo 
locirati ustrezne imetnike pravic. Ker so 
za kulturno politiko primarno odgovorne 
države članice, je primerno, da se denarna 
sredstva, ki jih ni mogoče razdeliti, 
namenijo skladu, ki ga v ta namen 
vzpostavi in upravlja država članica, v 
kateri so bila sredstva zbrana. Po tem je 
sklad odgovoren za morebitne zahtevke 
imetnikov pravic, ki se ponovno pojavijo. 
Poleg tega se bo vsaka država članica 
odločila, kako bo uporabila denarna 
sredstva v skladu za podobne namene, kot 



AM\933267SL.doc 17/105 PE508.268v01-00

SL

so izplačila imetnikom pravic, ki se 
ponovno pojavijo v skladu z Direktivo 
2012/28/EU o nekaterih dovoljenih 
uporabah osirotelih del, in spodbujanje 
kulturne raznolikosti.

Or. en

Obrazložitev

Glej spremenjen člen 12(2).

Predlog spremembe 77
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ker so imetniki pravic upravičeni do 
nadomestila za izkoriščanje njihovih 
pravic, morajo o vsakem odbitku, ki ni 
provizija za upravljanje ali odbitek v 
skladu z nacionalno zakonodajo, odločati 
člani kolektivnih organizacij, organizacije 
pa morajo delovati pregledno v odnosu do 
imetnikov pravic glede na pravila, ki 
urejajo te odbitke. Vsak tak imetnik pravic 
bi moral imeti nediskriminacijski dostop do 
vseh socialnih, kulturnih ali izobraževalnih 
storitev, ki se financirajo s takimi odbitki.
Vendar pa ta direktiva ne bi smela vplivati 
na nacionalno zakonodajo o kakršnih koli 
vidikih, ki jih ta direktiva ne ureja.

(16) Ker so imetniki pravic upravičeni do 
nadomestila za izkoriščanje njihovih 
pravic, morajo o vsakem odbitku, ki ni 
provizija za upravljanje, na primer odbitek 
za socialne, kulturne ali izobraževalne 
namene, ali odbitek v skladu z nacionalno 
zakonodajo, odločati člani kolektivnih 
organizacij, organizacije pa morajo 
delovati pregledno v odnosu do imetnikov 
pravic glede na pravila, ki urejajo te 
odbitke. Vsak tak imetnik pravic bi moral 
imeti nediskriminacijski dostop do vseh 
socialnih, kulturnih ali izobraževalnih 
storitev, ki se financirajo s takimi odbitki.
Vendar pa ta direktiva ne bi smela vplivati 
na nacionalno zakonodajo o kakršnih koli 
vidikih, ki jih ta direktiva ne ureja.

Or. en

Predlog spremembe 78
Josef Weidenholzer
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Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ker so imetniki pravic upravičeni do 
nadomestila za izkoriščanje njihovih 
pravic, morajo o vsakem odbitku, ki ni 
provizija za upravljanje ali odbitek v 
skladu z nacionalno zakonodajo, odločati 
člani kolektivnih organizacij, organizacije 
pa morajo delovati pregledno v odnosu do 
imetnikov pravic glede na pravila, ki 
urejajo te odbitke. Vsak tak imetnik pravic 
bi moral imeti nediskriminacijski dostop do 
vseh socialnih, kulturnih ali izobraževalnih 
storitev, ki se financirajo s takimi odbitki. 
Vendar pa ta direktiva ne bi smela vplivati 
na nacionalno zakonodajo o kakršnih koli 
vidikih, ki jih ta direktiva ne ureja.

(16) Ker so imetniki pravic upravičeni do 
nadomestila za izkoriščanje njihovih 
pravic, morajo o vsakem odbitku odločati 
vsi člani kolektivnih organizacij, 
organizacije pa morajo delovati pregledno 
v odnosu do imetnikov pravic glede na 
pravila, ki urejajo te odbitke. Vsak tak 
imetnik pravic bi moral vedno imeti 
enostaven in nediskriminacijski dostop do 
vseh socialnih, kulturnih ali izobraževalnih 
storitev, ki se financirajo s takimi odbitki. 
Vendar pa ta direktiva ne bi smela vplivati 
na nacionalno zakonodajo o kakršnih koli 
vidikih, ki jih ta direktiva ne ureja.

Or. de

Predlog spremembe 79
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Za poenostavitev postopka, večjo 
preglednost in preprečitev razmer, v 
katerih uporabniki prejmejo več kot en 
račun za iste pravice v zvezi z istimi deli, 
lahko kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic sodelujejo. Nadalje je 
treba oceniti stroške in koristi 
sodelovanja, ki bi lahko vključevalo 
zbiranje informacij o licencah, skupno 
podatkovno zbirko in skupno izdajanje 
računov.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Kolektivne organizacije in 
uporabniki bi morali vzpostaviti postopek 
komuniciranja, s katerim se uporabnikom 
omogoči zagotavljanje informacij o 
uporabi licenc in, kolikor je mogoče, 
natančno poročanje o dejanski uporabi 
licenciranih del.

Or. en

Predlog spremembe 81
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za okrepitev zaupanja imetnikov 
pravic, uporabnikov in drugih kolektivnih 
organizacij v storitve upravljanja, ki jih 
zagotavljajo kolektivne organizacije, bi 
morala vsaka kolektivna organizacija 
vzpostaviti posebne ukrepe za večjo 
preglednost. Vsaka kolektivna organizacija 
bi zato morala posamezne imetnike pravic 
obvestiti o zneskih, ki se jim plačajo, in 
ustreznih odbitkih. Prav zato bi bilo treba 
od njih zahtevati, da drugim kolektivnim 
organizacijam, katerih pravice upravljajo 
na podlagi sporazumov o zastopanju, 
zagotovijo zadostne informacije, vključno s 
finančnimi informacijami. Vsaka 
kolektivna organizacija bi morala objaviti 
dovolj informacij za zagotovitev, da 
imetniki pravic, uporabniki in druge 
kolektivne organizacije razumejo, kako je 
strukturirana in kako izvaja svoje 

(19) Za okrepitev zaupanja imetnikov 
pravic, uporabnikov in drugih kolektivnih 
organizacij v storitve upravljanja, ki jih 
zagotavljajo kolektivne organizacije, bi 
morala vsaka kolektivna organizacija 
vzpostaviti posebne ukrepe za večjo 
preglednost. Vsaka kolektivna organizacija 
bi zato morala posamezne imetnike pravic 
obvestiti o zneskih, ki se jim plačajo, in 
ustreznih odbitkih. Prav zato bi bilo treba 
od njih zahtevati, da drugim kolektivnim 
organizacijam, katerih pravice upravljajo 
na podlagi sporazumov o zastopanju, 
zagotovijo zadostne informacije, vključno s 
finančnimi informacijami. Vsaka 
kolektivna organizacija bi morala objaviti 
dovolj informacij za zagotovitev, da 
imetniki pravic, uporabniki, druge 
kolektivne organizacije in javnost
razumejo, kako je strukturirana in kako 
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dejavnosti. Kolektivne organizacije bi 
morale imetnikom pravic, uporabnikom in 
drugim kolektivnim organizacijam zlasti 
razkriti obseg svojega repertoarja ter 
pravila o provizijah, odbitkih in tarifah.

izvaja svoje dejavnosti. Kolektivne 
organizacije bi morale imetnikom pravic, 
uporabnikom in drugim kolektivnim 
organizacijam zlasti razkriti obseg svojega 
repertoarja ter pravila o provizijah, 
odbitkih in tarifah in jih dati na voljo 
javnosti.

Or. de

Predlog spremembe 82
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev, da lahko imetniki 
pravic spremljajo in primerjajo delovanje 
svojih kolektivnih organizacij, bi morale 
kolektivne organizacije objaviti letno 
poročilo o preglednosti, ki vsebuje 
primerljive revidirane finančne informacije 
o dejavnostih kolektivnih organizacij.
Kolektivne organizacije bi morale objaviti 
tudi posebno letno poročilo o uporabi 
zneskov, namenjenih za socialne, kulturne 
in izobraževalne storitve. Za preprečitev
prevelike obremenitve manjših kolektivnih 
organizacij in zagotovitev sorazmernosti 
obveznosti, ki izhajajo iz te direktive, bi 
morale imeti države članice možnost, da 
najmanjše kolektivne organizacije 
izključijo iz nekaterih obveznosti glede 
preglednosti, če se jim to zdi potrebno.

(20) Za zagotovitev, da lahko imetniki 
pravic spremljajo in primerjajo delovanje 
svojih kolektivnih organizacij za 
upravljanje pravic, bi morale kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic objaviti 
letno poročilo o preglednosti, ki vsebuje 
primerljive revidirane finančne informacije 
o dejavnostih kolektivnih organizacij za 
upravljanje pravic. Kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic bi 
morale objaviti tudi posebno letno poročilo 
o uporabi zneskov, namenjenih za socialne, 
kulturne in izobraževalne storitve. Za 
preprečitev prevelikih obremenitev
manjših kolektivnih organizacij za 
upravljanje pravic v skladu z zavezami za 
boljše predpise in zagotovitev 
sorazmernosti obveznosti, ki izhajajo iz te 
direktive, bi morale imeti države članice 
možnost, da najmanjše kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic
izključijo iz obveznosti vzpostavitve takšne 
nadzorne funkcije.

Or. en
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Obrazložitev

Države članice lahko v skladu z boljšimi predpisi in zavezami Komisije mikrosubjekte 
oprostijo nekaterih morebiti obremenjujočih zahtev.

Predlog spremembe 83
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Ta direktiva ne posega v ureditve 
držav članic v zvezi z upravljanjem pravic, 
kot so razširjeno kolektivno licenciranje, 
obvezno kolektivno upravljanje in pravne 
domneve o zastopanju ali prenos pravic, 
če so te ureditve skladne s pravom Unije 
ter mednarodnimi obveznostmi Unije in 
njenih držav članic. V primeru obveznega 
kolektivnega upravljanja pravic za vsa 
dela ustrezne kategorije pravic ali vrste 
vsebine, obveznost objave repertoarja ni 
potrebna, če je treba izpolniti le eno od 
obeh obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 84
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Čeprav je splet brezmejen, je spletni 
trg za glasbene storitve v EU še vedno 
razdrobljen, enotni trg pa še vedno ni 
popolnoma vzpostavljen. Zapletenost in 
zahtevnost, povezani s kolektivnim 
upravljanjem pravic v Evropi, sta v več 
primerih povzročili razdrobljenost 

(22) Čeprav je splet brezmejen, je spletni 
trg za glasbene storitve v EU še vedno 
razdrobljen, enotni trg pa še vedno ni 
popolnoma vzpostavljen. Zapletenost in 
zahtevnost, povezani s kolektivnim 
upravljanjem pravic v Evropi, sta v več 
primerih povzročili razdrobljenost 
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evropskega digitalnega trga za spletne 
glasbene storitve. To stanje je v popolnem 
nasprotju s hitro naraščajočim 
povpraševanjem potrošnikov po dostopu 
do digitalne vsebine in povezanih 
inovativnih storitvah, vključno preko 
nacionalnih meja.

evropskega digitalnega trga za spletne 
glasbene storitve. To stanje je v popolnem 
nasprotju s hitro naraščajočim
povpraševanjem potrošnikov po dostopu 
do digitalne vsebine in povezanih 
inovativnih storitvah, vključno preko 
nacionalnih meja. Tako je potencial 
informacijske tehnologije še vedno 
neizkoriščen, potrošniki pa so prikrajšani 
za enotni digitalni trg za glasbo brez meja. 
Zato je pomemben napredek, da se 
zagotovi enak status za prost pretok blaga 
in storitev, tako v fizični kot tudi digitalni 
obliki.

Or. en

Predlog spremembe 85
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) V splošnem ekonomskem in 
kulturnem interesu Evropske unije in 
njenih državljanov je, da kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic 
zagotavljajo večozemeljske licence za 
spletne pravice za glasbena dela, ki veljajo 
za več repertoarjev, ter poštena in 
ustrezna nadomestila za imetnike pravic. 
Čezmejno sodelovanje kolektivnih 
organizacij za upravljanje pravic ali 
konsolidacija njihovih dejavnosti 
licenciranja za združitev njihovega 
dopolnjujočega repertoarja sta nadvse 
pomembna za uvedbo in delovanje 
učinkovitega sistema večozemeljskih 
licenc, ki veljajo za več repertoarjev, za 
spletne pravice za glasbena dela.

Or. en
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Predlog spremembe 86
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V spletnem glasbenem sektorju, v 
katerem kolektivno upravljanje pravic 
avtorjev na ozemeljski ravni ostaja norma, 
je bistveno, da se v vse bolj čezmejnem 
okviru ustvarijo pogoji za najučinkovitejše 
prakse licenciranja kolektivnih organizacij.
Zato je ustrezno, da se zagotovi vrsta 
pravil, ki usklajujejo osnovne pogoje za 
zagotavljanje izdajanja večozemeljskih 
licenc za spletne pravice avtorjev za 
glasbena dela s strani kolektivnih 
organizacij. Te določbe bi morale 
zagotoviti potrebno minimalno kakovost 
čezmejnih storitev, ki jih opravljajo 
kolektivne organizacije, zlasti kar zadeva 
preglednost zastopanega repertoarja in 
natančnost finančnih tokov, povezanih z 
uporabo pravic. Oblikovati bi morale tudi 
okvir za lažje prostovoljno združevanje 
glasbenega repertoarja in s tem zmanjšanje 
števila licenc, ki ji uporabnik potrebuje za 
izvajanje večozemeljske storitve. Te 
določbe bi morale kolektivni organizaciji 
omogočiti, da drugo kolektivno 
organizacijo zaprosijo za zastopanje 
njenega repertoarja na večozemeljski 
osnovi, če sama ne more izpolniti zahtev.
Zaprošena organizacija bi morala imeti 
obveznost, da sprejme pooblastilo 
organizacije, ki je zaprosila za sporazum, 
pod pogojem, da združuje repertoarje in 
ponuja ali izdaja večozemeljske licence.
Razvoj zakonitih spletnih glasbenih 
storitev v Evropi bi moral prispevati tudi k 
boju proti piratstvu.

(24) V spletnem glasbenem sektorju, v 
katerem kolektivno upravljanje pravic 
avtorjev na ozemeljski ravni ostaja norma, 
je bistveno, da se v vse bolj čezmejnem 
okviru ustvarijo pogoji za najučinkovitejše 
prakse licenciranja kolektivnih organizacij
za upravljanje pravic. Zato je ustrezno, da 
se zagotovi vrsta pravil, ki usklajujejo 
osnovne pogoje za zagotavljanje izdajanja 
večozemeljskih licenc za spletne pravice 
avtorjev za glasbena dela s strani 
kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic, s čimer se bo povečala izbira 
potrošnika in se bo dosegel napredek, kar 
zadeva dokončno vzpostavitev enotnega 
digitalnega trga. Te določbe bi morale 
zagotoviti potrebno minimalno kakovost
čezmejnih storitev, ki jih opravljajo 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic, zlasti kar zadeva preglednost 
zastopanega repertoarja in natančnost 
finančnih tokov, povezanih z uporabo 
pravic. Oblikovati bi morale tudi okvir za 
lažje prostovoljno združevanje glasbenega 
repertoarja in s tem zmanjšanje števila 
licenc, ki ji uporabnik potrebuje za 
izvajanje večozemeljske storitve. Te 
določbe bi morale kolektivni organizaciji
za upravljanje pravic omogočiti, da drugo 
kolektivno organizacijo za upravljanje
pravic zaprosijo za zastopanje njenega 
repertoarja na večozemeljski osnovi, če 
sama ne more izpolniti zahtev. Zaprošena 
organizacija bi morala imeti obveznost, da 
sprejme pooblastilo organizacije, ki je 
zaprosila za sporazum, pod pogojem, da 
združuje repertoarje in ponuja ali izdaja 
večozemeljske licence. Razvoj zakonitih 
spletnih glasbenih storitev v Evropi bi 
moral prispevati tudi k boju proti piratstvu.
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Predlog spremembe 87
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V spletnem glasbenem sektorju, v 
katerem kolektivno upravljanje pravic 
avtorjev na ozemeljski ravni ostaja norma,
je bistveno, da se v vse bolj čezmejnem 
okviru ustvarijo pogoji za najučinkovitejše 
prakse licenciranja kolektivnih organizacij.
Zato je ustrezno, da se zagotovi vrsta 
pravil, ki usklajujejo osnovne pogoje za 
zagotavljanje izdajanja večozemeljskih 
licenc za spletne pravice avtorjev za 
glasbena dela s strani kolektivnih 
organizacij. Te določbe bi morale 
zagotoviti potrebno minimalno kakovost 
čezmejnih storitev, ki jih opravljajo 
kolektivne organizacije, zlasti kar zadeva 
preglednost zastopanega repertoarja in 
natančnost finančnih tokov, povezanih z 
uporabo pravic. Oblikovati bi morale tudi 
okvir za lažje prostovoljno združevanje 
glasbenega repertoarja in s tem zmanjšanje 
števila licenc, ki ji uporabnik potrebuje za 
izvajanje večozemeljske storitve. Te 
določbe bi morale kolektivni organizaciji 
omogočiti, da drugo kolektivno 
organizacijo zaprosijo za zastopanje 
njenega repertoarja na večozemeljski 
osnovi, če sama ne more izpolniti zahtev.
Zaprošena organizacija bi morala imeti 
obveznost, da sprejme pooblastilo 
organizacije, ki je zaprosila za sporazum, 
pod pogojem, da združuje repertoarje in 
ponuja ali izdaja večozemeljske licence.
Razvoj zakonitih spletnih glasbenih 
storitev v Evropi bi moral prispevati tudi k 
boju proti piratstvu.

(24) Kolektivno upravljanje pravic avtorjev 
na ozemeljski ravni v glasbenem sektorju, 
drugače kot v drugih sektorjih, v katerih 
ima licenciranje pomembnejšo vlogo,
ostaja norma. Zato je bistveno, da se v vse 
bolj čezmejnem okviru ustvarijo pogoji za 
najučinkovitejše prakse licenciranja 
kolektivnih organizacij. Zato je ustrezno, 
da se zagotovi vrsta pravil, ki usklajujejo 
osnovne pogoje za zagotavljanje izdajanja 
večozemeljskih licenc za spletne pravice 
avtorjev za glasbena dela s strani 
kolektivnih organizacij. Te določbe bi 
morale zagotoviti potrebno minimalno 
kakovost čezmejnih storitev, ki jih 
opravljajo kolektivne organizacije, zlasti 
kar zadeva preglednost zastopanega 
repertoarja in natančnost finančnih tokov, 
povezanih z uporabo pravic. Oblikovati bi 
morale tudi okvir za lažje prostovoljno 
združevanje glasbenega repertoarja in s 
tem zmanjšanje števila licenc, ki ji 
uporabnik potrebuje za izvajanje 
večozemeljske storitve. Te določbe bi 
morale kolektivni organizaciji omogočiti, 
da drugo kolektivno organizacijo zaprosijo 
za zastopanje njenega repertoarja na 
večozemeljski osnovi, če sama ne more 
izpolniti zahtev. Zaprošena organizacija bi 
morala imeti obveznost, da sprejme 
pooblastilo organizacije, ki je zaprosila za 
sporazum, pod pogojem, da združuje 
repertoarje in ponuja ali izdaja 
večozemeljske licence. Razvoj zakonitih 
spletnih glasbenih storitev v Evropi bi 
moral prispevati tudi k boju proti piratstvu.
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Predlog spremembe 88
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) RTV organizacije licenco za lastna 
oddajanja televizijskih in radijskih 
programov, ki vključujejo glasbena dela, 
običajno pridobijo pri lokalni kolektivni 
organizaciji. Takšna licenca je pogosto 
omejena na dejavnosti razširjanja 
televizijskih in radijskih programov.
Licenca za spletne pravice za glasbena dela 
bi bila potrebna za omogočanje dostopa do 
takšnih televizijskih in radijskih programov 
prek spleta. Za lažje izdajanje licenc za 
spletne glasbene pravice za namene
istočasnega prenosa in prenosa z 
zamikom televizijskih in radijskih 
programov na spletu je treba določiti 
odstopanje od pravil, ki bi sicer veljala za 
izdajanje večozemeljskih licenc za 
glasbena dela za spletno uporabo. Takšno 
odstopanje bi bilo treba omejiti na tisto, kar 
je potrebno, da se omogoči dostop do 
televizijskih ali radijskih programov prek 
spleta, in na material, ki je jasno in 
podrejeno povezan s prvotnim 
oddajanjem, produciranim za namene, kot 
je dopolnjevanje, predogled ali pregled 
navedenega televizijskega ali radijskega 
programa. Navedeno odstopanje bi smelo 
povzročiti izkrivljanja konkurence z 
drugimi storitvami, ki potrošnikom 
zagotavljajo dostop do posameznih 
glasbenih ali avdiovizualnih del prek 
spleta, ali omejevalnih ravnanj, kot je 
razdelitev trga ali potrošnikov, kar je v 
nasprotju s členom 101 ali 102 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

(35) RTV organizacije licenco za lastna 
oddajanja televizijskih in radijskih 
programov, ki vključujejo glasbena dela, 
običajno pridobijo pri lokalni kolektivni 
organizaciji. Licenca za spletne pravice za 
glasbena dela bi bila potrebna za 
omogočanje dostopa do takšnih 
televizijskih in radijskih programov prek 
spleta. Za lažje izdajanje licenc za spletne 
glasbene pravice za namene dajanja na 
voljo na spletu je treba določiti odstopanje 
od pravil, ki bi sicer veljala za izdajanje 
večozemeljskih licenc za glasbena dela za 
spletno uporabo. Takšno odstopanje bi bilo 
treba omejiti na tisto, kar je potrebno, da se 
omogoči dostop do televizijskih ali 
radijskih programov prek spleta, in do 
spletnih ponudb, povezanih z linearnimi 
radiodifuznimi storitvami. Navedeno 
odstopanje bi smelo povzročiti izkrivljanja 
konkurence z drugimi storitvami, ki 
potrošnikom zagotavljajo dostop do 
posameznih glasbenih ali avdiovizualnih 
del prek spleta, ali omejevalnih ravnanj, 
kot je razdelitev trga ali potrošnikov, kar je 
v nasprotju s členom 101 ali 102 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije.
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Predlog spremembe 89
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Zagotoviti je treba učinkovito 
izvrševanje določb nacionalne zakonodaje, 
sprejetih na podlagi te direktive. 
Kolektivne organizacije bi morale svojim 
članom zagotoviti posebne postopke za 
obravnavanje pritožb in reševanje sporov. 
Ti postopki bi morali biti na voljo tudi 
drugim imetnikom pravic, ki jih kolektivna 
organizacija zastopa. Ustrezno je tudi 
zagotoviti, da imajo države članice 
neodvisne, nepristranske in učinkovite 
organe za reševanje sporov, ki so sposobni 
reševati gospodarske spore med 
kolektivnimi organizacijami in uporabniki 
glede obstoječih ali predlaganih pogojev 
licenciranja ter tudi glede okoliščin, v 
katerih se lahko zavrne izdaja licence. 
Poleg tega bi lahko bila učinkovitost pravil 
o izdajanju večozemeljskih licenc za 
spletne pravice za glasbena dela manjša, če 
sporov med kolektivnimi organizacijami in 
njihovimi nasprotnimi strankami neodvisni 
in nepristranski organi ne bi reševali hitro 
in učinkovito. Zato je ustrezno, da se brez 
poseganja v pravico do sprožitve postopka 
pred sodiščem zagotovi enostavno 
dostopen, učinkovit in nepristranski 
izvensodni postopek za reševanje sporov 
med kolektivnimi organizacijami na eni 
strani in ponudniki spletnih glasbenih 
storitev, imetniki pravic ali drugimi 
kolektivnimi organizacijami na drugi 
strani.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en
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Predlog spremembe 90
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela iz Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah. Zahteva iz 
Direktive, da mora biti članom, imetnikom 
pravic, uporabnikom in kolektivnim 
organizacijam na voljo mehanizem za 
reševanje sporov, strankam ne bi smela 
odvzeti pravice do sprožitve postopka pred 
sodiščem, ki jo zagotavlja Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 91
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Določbe te direktive ne vplivajo na 
uporabo pravil konkurenčnega prava ali 
katerega koli drugega ustreznega prava na 
drugih področjih, vključno z zaupnostjo, 
poslovnimi skrivnostmi, zasebnostjo, 
dostopom do dokumentov, pogodbenim 
pravom ter mednarodnim zasebnim 
pravom v zvezi s kolizijo zakonov in spori 
o pristojnosti sodišč.

(43) Določbe te direktive ne vplivajo na 
uporabo pravil konkurenčnega prava ali 
katerega koli drugega ustreznega prava na 
drugih področjih, vključno z zaupnostjo,
zlasti v zvezi s posameznimi sporazumi ali 
sporazumi o nerazkritju informacij,
poslovnimi skrivnostmi, zasebnostjo, 
dostopom do dokumentov, pogodbenim 
pravom ter mednarodnim zasebnim 
pravom v zvezi s kolizijo zakonov in spori 
o pristojnosti sodišč.

Or. en
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Predlog spremembe 92
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa zahteve, potrebne za 
zagotovitev pravilnega delovanja 
kolektivnih organizacij pri upravljanju 
avtorskih in sorodnih pravic. Poleg tega 
določa zahteve za izdajanje večozemeljskih 
licenc s strani kolektivnih organizacij za 
pravice avtorjev za glasbena dela za 
spletno uporabo.

Ta direktiva določa zahteve, potrebne za 
zagotovitev pravilnega delovanja 
kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic pri upravljanju avtorskih in sorodnih 
pravic. Poleg tega določa zahteve za 
izdajanje večozemeljskih licenc s strani 
kolektivnih organizacij za pravice avtorjev 
za glasbena dela za spletno uporabo.
(Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 93
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa zahteve, potrebne za 
zagotovitev pravilnega delovanja 
kolektivnih organizacij pri upravljanju 
avtorskih in sorodnih pravic. Poleg tega 
določa zahteve za izdajanje večozemeljskih 
licenc s strani kolektivnih organizacij za 
pravice avtorjev za glasbena dela za 
spletno uporabo.

Ta direktiva določa zahteve, potrebne za 
zagotovitev pravilnega delovanja 
kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic pri upravljanju avtorskih in sorodnih 
pravic. Poleg tega določa zahteve za 
izdajanje večozemeljskih licenc s strani 
kolektivnih organizacij za pravice avtorjev 
za glasbena dela za spletno uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 94
Christian Engström
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslovi I, II in IV, razen členov 36 in 40, 
se uporabljajo za vse kolektivne 
organizacije s sedežem v Uniji.

Naslovi I, II in IV, razen členov 36 in 40, 
se uporabljajo za vse kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic, ki 
delujejo v vsaj eni državi članici v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala veljati za vse kolektivne organizacije, ki so dejavne v vsaj eni državi 
članici, da bi preprečili poskuse izogibanja predpisom s prenosom sedeža izven EU.

Predlog spremembe 95
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov III ne zadeva kolektivnih 
organizacij, ki RTV organizacijam v 
skladu z nacionalnim pravom in pravom 
EU izdajajo licence za njihove spletne 
ponudbe v zvezi z linearnimi 
radiodifuznimi storitvami.

Or. de

Predlog spremembe 96
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov I, členi 10, 11(1), 12, 15, 16, 18, 19 
in 20 naslova II, naslov III ter členi 34, 
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35, 37 in 38 naslova IV se uporabljajo za 
neodvisne komercialne izvajalce, katerih 
najpomembnejša ali glavna dejavnost je 
imetnikom avtorskih ali sorodnih pravic 
zagotavljati storitve kolektivnega 
upravljanja pravic na komercialni 
podlagi.

Or. en

Predlog spremembe 97
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslovi I, II in IV te direktive se 
uporabljajo za vse kolektivne organizacije 
s sedežem v Uniji. Države članice lahko 
uporabljajo naslov I, poglavja 2 do 5 
naslova II in naslov IV, z izjemo členov 36 
in 40, za kolektivne organizacije iz tretjih 
držav, če le-te izdajajo licence za pravice 
uporabe na ozemlju držav članic.

Or. de

Predlog spremembe 98
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „kolektivna organizacija“ pomeni vsako 
organizacijo, ki jo z zakonom ali z 
dodelitvijo, licenco ali katerim koli drugim 
pogodbenim dogovorom odobri več kot en 
imetnik pravic, da bi upravljala avtorske 
ali sorodne pravice, pri čemer je to njen 
edini ali glavni namen, in ki je v lasti ali 

(a) „kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic“ pomeni vsako organizacijo, ki je z 
zakonom ali z dodelitvijo, licenco ali 
katerim koli drugim pogodbenim 
dogovorom odobrena za upravljanje 
avtorskih ali sorodnih pravic v imenu več 
kot enega imetnika pravic in v njihovo 
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pod nadzorom njenih članov; skupno korist, pri čemer je to njen edini ali
eden od glavnih namenov, in ki je:

(i) v lasti ali pod nadzorom njenih članov 
ali
(ii) organizirana kot nepridobitna 
organizacija ali
v lasti ali pod nadzorom ene ali več 
kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev je predlagalo irsko predsedstvo, doda pa se še točka (iii), s čimer se zagotovi, da 
se direktiva nanaša tudi na podružnice.

Predlog spremembe 99
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „kolektivna organizacija“ pomeni vsako 
organizacijo, ki jo z zakonom ali z 
dodelitvijo, licenco ali katerim koli drugim 
pogodbenim dogovorom odobri več kot en 
imetnik pravic, da bi upravljala avtorske 
ali sorodne pravice, pri čemer je to njen 
edini ali glavni namen, in ki je v lasti ali 
pod nadzorom njenih članov;

(a) „kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic“ pomeni vsako neprofitno
organizacijo, ki je z zakonom ali z 
dodelitvijo, licenco ali katerim koli drugim 
pogodbenim dogovorom odobrena za 
kolektivno upravljanje in licenciranje 
posebnih kategorij del ali drugih 
zaščitenih vsebin oziroma posebnih 
kategorij avtorskih ali sorodnih pravic v 
imenu in za račun več kot enega imetnika
pravic, pri čemer je to njen edini ali glavni 
namen, ki temelji na načelu solidarnosti 
med imetniki pravic in njene fiduciarne 
dolžnosti, da deluje v interesu vseh 
imetnikov pravic, ki jih zastopa;

Or. en
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Predlog spremembe 100
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „kolektivna organizacija“ pomeni vsako 
organizacijo, ki jo z zakonom ali z 
dodelitvijo, licenco ali katerim koli drugim 
pogodbenim dogovorom odobri več kot en 
imetnik pravic, da bi upravljala avtorske 
ali sorodne pravice, pri čemer je to njen 
edini ali glavni namen, in ki je v lasti ali 
pod nadzorom njenih članov;

(a) „kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic“ pomeni vsako profitno ali 
neprofitno organizacijo, ki je z zakonom 
ali z dodelitvijo, licenco ali katerim koli 
drugim pogodbenim dogovorom odobrena 
za upravljanje avtorskih ali sorodnih 
pravic v imenu več kot enega imetnika
pravic in v njihovo skupno korist, pri 
čemer je to njen edini ali eden od glavnih 
namenov;

Or. en

Predlog spremembe 101
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „kolektivna organizacija“ pomeni vsako 
organizacijo, ki jo z zakonom ali z 
dodelitvijo, licenco ali katerim koli drugim 
pogodbenim dogovorom odobri več kot en 
imetnik pravic, da bi upravljala avtorske ali 
sorodne pravice, pri čemer je to njen edini 
ali glavni namen, in ki je v lasti ali pod 
nadzorom njenih članov;

(a) „kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic“ pomeni vsako organizacijo, ki jo z 
zakonom ali z dodelitvijo, licenco ali 
katerim koli drugim pogodbenim 
dogovorom odobri precejšnje število 
imetnikov pravic, da bi upravljala avtorske 
ali sorodne pravice, pri čemer je to njen 
edini ali glavni namen, in ki je v lasti ali 
pod nadzorom njenih članov;

Or. en

Predlog spremembe 102
Sabine Verheyen
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Predlog direktive
Člen 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) „združevanje spletnih pravic“ pomeni 
vsako obliko sodelovanja kolektivnih 
organizacij za upravljanje pravic z 
drugimi kolektivnimi organizacijami za 
upravljanje pravic in/ali subjekti v smislu 
člena 31 te direktive, namenjeno izdajanju 
licenc za spletne pravice za glasbena dela 
iz repertoarja vseh udeleženih kolektivnih 
organizacij za upravljanje pravic in 
subjektov;

Or. en

Predlog spremembe 103
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „član kolektivne organizacije“ pomeni 
imetnika pravic ali subjekt, ki neposredno 
zastopa imetnike pravic, vključno z 
drugimi kolektivnimi organizacijami in 
združenji imetnikov pravic, ki izpolnjujejo 
zahteve kolektivne organizacije glede 
članstva;

(c) „član kolektivne organizacije“ pomeni 
imetnika pravic ali subjekt, ki neposredno 
zastopa imetnike pravic, vključno z 
drugimi kolektivnimi organizacijami in 
združenji imetnikov pravic, kot so 
sindikati, ki izpolnjujejo zahteve 
kolektivne organizacije glede članstva;

Or. en

Predlog spremembe 104
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 3 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „prihodek iz pravic“ pomeni prihodek, 
ki ga prejme kolektivna organizacija v 
imenu imetnikov pravic, v zvezi z 
izključno pravico, pravico do plačila ali 
pravico do nadomestila;

(f) „prihodek iz pravic“ pomeni prihodek, 
ki ga prejme kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic v imenu imetnikov 
pravic, v zvezi z izključno pravico, pravico 
do plačila ali pravico do nadomestila, in 
vključuje vse prihodke, pridobljene z 
naložbami prihodkov iz pravic;

Or. en

Obrazložitev

V členu 10 je določeno, da mora biti prihodek iz pravic ločen od lastnih sredstev kolektivne 
organizacije, ni pa določeno, da jih je treba dejansko izplačati imetnikom pravic. To je 
najlažje popraviti tako, da se v opredelitev vključi prihodek iz naložb.

Predlog spremembe 105
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „prihodek iz pravic“ pomeni prihodek, 
ki ga prejme kolektivna organizacija v 
imenu imetnikov pravic, v zvezi z 
izključno pravico, pravico do plačila ali 
pravico do nadomestila;

(f) „prihodek iz pravic“ pomeni prihodek, 
ki ga prejme kolektivna organizacija v 
imenu imetnikov pravic, v zvezi z 
izključno pravico ali pravico do plačila;

Or. de

Predlog spremembe 106
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „uporabnik“ pomeni vsako fizično ali (i) „uporabnik“ pomeni vsako fizično ali 
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pravno osebo, ki opravlja dejanja, za katera 
je treba pridobiti dovoljenje imetnikov 
pravic oziroma v zvezi s katerimi je treba 
zagotoviti plačilo ali nadomestilo
imetnikom pravic, ter ki ne deluje v vlogi 
potrošnika;

pravno osebo, ki opravlja dejanja, za katera 
je treba pridobiti dovoljenje imetnikov 
pravic oziroma v zvezi s katerimi je treba 
zagotoviti plačilo imetnikom pravic, ter ki 
ne deluje v vlogi potrošnika;

Or. de

Predlog spremembe 107
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 a
Splošno načelo

1. Države članice zagotovijo, da kolektivne 
organizacije, ki spadajo pod njeno sodno 
pristojnost, spoštujejo določbe te direktive. 
Za namene te direktive sodna pristojnost 
določene države članice zajema tako 
kolektivne organizacije, ki imajo v tej 
državi članici sedež, kot tudi kolektivne 
organizacije, ki v tej državi članici 
izdajajo licence za bistveni del svojega 
repertoarja.
2. Države članice lahko od kolektivnih 
organizacij, ki spadajo v njeno sodno 
pristojnost ali delujejo v tej državi članici, 
da na področjih, ki jih ureja ta direktiva, 
izpolnjujejo strožja ali natančnejša 
pravila, če so le-ta skladna s pravom EU.
3. V primerih, ko:
a) je država članica izkoristila možnost na 
podlagi odstavka 2 za sprejetje 
natančnejših ali strožjih pravil splošnega 
javnega interesa, in ko
b) država članica oceni, da kolektivna 
organizacija v sodni pristojnosti druge 
države članice na njenem ozemlju izdaja 
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številne licence,
stopi v stik z državo članico, ki ima sodno 
pristojnost, da dosežeta medsebojno 
sprejemljivo rešitev za težave, ki se bi 
lahko pojavile.

Or. de

Predlog spremembe 108
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kolektivne 
organizacije delujejo v najboljšem interesu
svojih članov in da imetnikom pravic, 
katerih pravice upravljajo, ne nalagajo 
nobenih obveznosti, ki niso objektivno 
potrebne za zaščito pravic in interesov teh 
imetnikov pravic.

Države članice zagotovijo, da kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic delujejo 
v najboljšem interesu imetnikov pravic, 
katerih pravice zastopajo, in jim ne 
nalagajo nobenih obveznosti, ki niso 
objektivno potrebne za zaščito pravic in 
interesov teh imetnikov pravic.

Or. en

Predlog spremembe 109
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kolektivne 
organizacije delujejo v najboljšem interesu 
svojih članov in da imetnikom pravic, 
katerih pravice upravljajo, ne nalagajo 
nobenih obveznosti, ki niso objektivno 
potrebne za zaščito pravic in interesov teh 
imetnikov pravic.

Države članice zagotovijo, da kolektivne 
organizacije delujejo v najboljšem 
skupnem interesu svojih članov in da 
imetnikom pravic, katerih pravice 
upravljajo kot skrbniki, ne nalagajo 
nobenih obveznosti, ki niso objektivno 
potrebne za zaščito pravic in interesov teh 
imetnikov pravic, če kolektivnim 
organizacijam zagotovijo dovolj prostora 
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za pogajanja z uporabniki pravic.

Or. de

Predlog spremembe 110
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da lahko 
imetniki pravic upravljanje svojih pravic 
zaupajo kolektivni organizaciji za 
upravljanje pravic in, kadar se za to 
odločijo, ta odločitev prevlada nad vsako 
domnevo prenosa pravic.

Or. en

Predlog spremembe 111
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki pravic imajo pravico, da 
kolektivno organizacijo po lastni izbiri 
pooblastijo za upravljanje pravic, kategorij 
pravic ali vrst del in druge vsebine po 
lastni izbiri ter za države članice po lastni 
izbiri, ne glede na državo članico stalnega 
prebivališča oziroma sedeža ali 
državljanstva kolektivne organizacije ali 
imetnika pravic.

2. Imetniki pravic imajo pravico, da 
kolektivno organizacijo za upravljanje 
pravic po lastni izbiri pooblastijo za 
upravljanje pravic, kategorij pravic, del ali 
vrst del in druge vsebine po lastni izbiri ter 
za države članice po lastni izbiri, ne glede 
na državo članico stalnega prebivališča 
oziroma sedeža ali državljanstva 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic ali imetnika pravic. Kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic imajo 
pravico zahtevati izključno dodelitev 
pravic za vsa dela njihovih članov.

Or. en
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Predlog spremembe 112
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki pravic imajo pravico, da 
kolektivno organizacijo po lastni izbiri 
pooblastijo za upravljanje pravic, kategorij 
pravic ali vrst del in druge vsebine po 
lastni izbiri ter za države članice po lastni 
izbiri, ne glede na državo članico stalnega 
prebivališča oziroma sedeža ali 
državljanstva kolektivne organizacije ali 
imetnika pravic.

2. Imetniki pravic imajo v skladu s pravili, 
ki so bila kolektivno določena na 
generalni skupščini, pravico, da 
kolektivno organizacijo za upravljanje 
pravic po lastni izbiri pooblastijo za 
upravljanje pravic, kategorij pravic ali vrst 
del in druge vsebine po lastni izbiri ter za 
države članice po lastni izbiri, ne glede na 
državo članico stalnega prebivališča 
oziroma sedeža ali državljanstva 
kolektivne organizacije ali imetnika pravic.

Or. en

Predlog spremembe 113
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki pravic imajo pravico, da 
kolektivno organizacijo po lastni izbiri 
pooblastijo za upravljanje pravic, kategorij 
pravic ali vrst del in druge vsebine po 
lastni izbiri ter za države članice po lastni 
izbiri, ne glede na državo članico stalnega 
prebivališča oziroma sedeža ali 
državljanstva kolektivne organizacije ali 
imetnika pravic.

2. Imetniki pravic imajo pravico, da 
kolektivno organizacijo za upravljanje 
pravic po lastni izbiri pooblastijo za 
upravljanje pravic, kategorij pravic, del ali 
vrst del in druge vsebine po lastni izbiri ter 
za države članice po lastni izbiri, ne glede 
na državo članico stalnega prebivališča 
oziroma sedeža ali državljanstva 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic ali imetnika pravic.

Or. en
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Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali še naprej imeti pravico, da odločajo o pravicah v zvezi z njihovim 
delom. V drugih državah, na primer v Združenih državah Amerike, imajo pravico do 
upravljanja posameznih del v okviru kolektivne organizacije za upravljanje pravic.

Predlog spremembe 114
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki pravic imajo pravico, da 
kolektivno organizacijo po lastni izbiri 
pooblastijo za upravljanje pravic, kategorij 
pravic ali vrst del in druge vsebine po 
lastni izbiri ter za države članice po lastni 
izbiri, ne glede na državo članico stalnega 
prebivališča oziroma sedeža ali 
državljanstva kolektivne organizacije ali 
imetnika pravic.

2. Imetniki pravic imajo pravico, da 
kolektivno organizacijo po lastni izbiri 
pooblastijo za upravljanje pravic, vrst del 
in druge vsebine po lastni izbiri ter za 
države članice po lastni izbiri, ne glede na 
državo članico stalnega prebivališča 
oziroma sedeža ali državljanstva 
kolektivne organizacije ali imetnika pravic.

Or. fr

Obrazložitev

Razdrobitev pravic bi lahko privedla do pritiska producentov na avtorje, naj omejijo skupno 
upravljanje samo na posamezne pravice. Producenti bi lahko na primer sprejeli skupno 
upravljanje v primeru linearnega televizijskega oddajanja, vendar zahtevali individualno 
upravljanje za video na zahtevo (VOD). Prišlo bi do množice nezaželenih učinkov, kar bi 
škodilo tako avtorjem kot izdajateljem televizijskih programov (zlasti bi lahko prišlo do slabše 
zaščite plačila avtorjev, za izdajatelje televizijskih programov pa do težjega izdajanja del na 
različnih medijih).

Predlog spremembe 115
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)



PE508.268v01-00 40/105 AM\933267SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic, ki upravljajo pravice avtorjev v 
avdiovizualnem sektorju, lahko države 
članice določijo ukrepe, ki pooblaščajo 
njihovo generalno skupščino, da imetnike 
pravic prosi, da jim zaupajo upravljanje 
kombinacije pravic, vrst del in druge 
vsebine po lastni izbiri.

Or. fr

Obrazložitev

Razdrobitev pravic bi lahko privedla do pritiska producentov na avtorje, naj omejijo skupno 
upravljanje samo na posamezne pravice. Producenti bi lahko na primer sprejeli skupno 
upravljanje v primeru linearnega televizijskega oddajanja, vendar zahtevali individualno 
upravljanje za video na zahtevo (VOD). Prišlo bi do množice nezaželenih učinkov, kar bi 
škodilo tako avtorjem kot izdajateljem televizijskih programov (zlasti bi lahko prišlo do slabše 
zaščite plačila avtorjev, za izdajatelje televizijskih programov pa do težjega izdajanja del na 
različnih medijih).

Predlog spremembe 116
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko imetniki pravic pooblastijo kolektivne 
organizacije za upravljanje njihovih 
pravic, se lahko odločijo tudi, da 
kolektivnim organizacijam ne bodo dali v 
upravljanje vseh svojih del, in pri tem jim 
je treba ponuditi možnost, da nekatera 
dela izključijo iz kolektivnega upravljanja. 
Če je pooblastilo izključno, velja omejeno 
obdobje, ki ni daljše od pet let.

Or. en
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Predlog spremembe 117
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od prvega pododstavka 
lahko države članice sprejmejo specifične 
ukrepe za upravljanje pravic v 
avdiovizualnem sektorju, s katerimi 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic pooblaščajo, da imetnike pravic 
prosijo, da jim zaupajo skupinsko 
upravljanje pravic za vse načine uporabe 
dela.

Or. fr

Obrazložitev

V avdiovizualnem sektorju bi lahko za razliko od glasbenega sektorja zaradi specifičnega 
razmerja moči med avtorji in producenti prišlo do razdrobitve deležev pravic glede na 
kategorijo, kar bi škodilo plačilu avtorje in možnostim oddajanja s strani izdajateljev 
televizijskih programov.

Predlog spremembe 118
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Imetniki pravic imajo pravico dodeliti 
proste licence za nekomercialno rabo 
svojih del in pravic. V tem primeru 
imetniki pravic o dodelitvi takšne proste 
licence pravočasno obvestijo kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic, ki so 
pooblaščene za upravljanje pravic takšnih 
del.

Or. en
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Predlog spremembe 119
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Imetniki pravic imajo pravico dodeliti 
proste licence za nekomercialno rabo 
svojih del in pravic. V tem primeru 
imetniki pravic o dodelitvi takšne proste 
licence pravočasno obvestijo kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic, ki so 
pooblaščene za upravljanje pravic takšnih 
del.

Or. en

Obrazložitev

Imetnikom pravic bi morala biti zagotovljena prožnost za upravljanje njihovih del: imetniki 
pravic bi morali imeti pravico odločati, ali bi se nekatera njihova dela lahko uporabila v 
okviru izdajanja prostih licenc, kot so Creative Commons, ne da bi to ogrozilo njihovo 
članstvo v kolektivni organizaciji za upravljanje pravic, ki jih zastopa.

Predlog spremembe 120
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Člani in imetniki pravic kolektivnih 
organizacij so upravičeni do uporabe 
alternativnih licenc v komercialne in 
nekomercialne namene.

Or. de

Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali biti upravičeni do uporabe alternativnih licenc, kot so licence 
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Creative Commons.

Predlog spremembe 121
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki pravic imajo pravico, da 
prekinejo pooblastilo za upravljanje pravic, 
kategorij pravic ali vrst del in druge 
vsebine, podeljeno kolektivni organizaciji, 
ali da katere koli pravice ali kategorije 
pravic ali vrste del in drugo vsebino po 
lastni izbiri in za države članice po lastni 
izbiri umaknejo iz kolektivne organizacije, 
pri čemer organizacijo o tem obvestijo 
dovolj zgodaj, vendar ne več kot šest 
mesecev vnaprej. Kolektivna organizacija 
se lahko odloči, da bo ta prekinitev ali 
umik začel veljati šele na sredini in na 
koncu poslovnega leta, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej po izteku roka za 
obveščanje.

3. Imetniki pravic imajo pravico, da 
prekinejo pooblastilo za upravljanje pravic, 
kategorij pravic ali vrst del in druge 
vsebine, podeljeno kolektivni organizaciji, 
ali da katere koli pravice ali kategorije 
pravic ali vrste del in drugo vsebino po 
lastni izbiri in za države članice po lastni 
izbiri umaknejo iz kolektivne organizacije, 
pri čemer organizacijo o tem obvestijo 
dovolj zgodaj, vendar ne več kot šest 
mesecev vnaprej.

Or. de

Obrazložitev

Pravice do prekinitve ni treba omejiti in otežiti z dolgimi roki.

Predlog spremembe 122
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki pravic imajo pravico, da 
prekinejo pooblastilo za upravljanje pravic, 
kategorij pravic ali vrst del in druge 
vsebine, podeljeno kolektivni organizaciji, 

3. Imetniki pravic imajo pravico, da 
prekinejo pooblastilo za upravljanje pravic, 
kategorij pravic ali vrst del in druge 
vsebine, podeljeno kolektivni organizaciji, 
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ali da katere koli pravice ali kategorije 
pravic ali vrste del in drugo vsebino po 
lastni izbiri in za države članice po lastni 
izbiri umaknejo iz kolektivne organizacije, 
pri čemer organizacijo o tem obvestijo 
dovolj zgodaj, vendar ne več kot šest 
mesecev vnaprej. Kolektivna organizacija 
se lahko odloči, da bo ta prekinitev ali 
umik začel veljati šele na sredini in na 
koncu poslovnega leta, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej po izteku roka za 
obveščanje.

ali da katere koli pravice ali kategorije 
pravic ali vrste del in drugo vsebino po 
lastni izbiri in za države članice po lastni 
izbiri umaknejo iz kolektivne organizacije, 
pri čemer organizacijo o tem obvestijo 
dovolj zgodaj, vendar ne več kot šest 
mesecev vnaprej. Kolektivna organizacija 
se lahko odloči, da bo ta prekinitev ali 
umik začel veljati šele po koncu obdobja, 
ki ni daljše od dveh let po včlanitvi 
avtorja.

Or. fr

Obrazložitev

Če je treba omogočiti pravico do umika, jo je potrebno urediti tako, da se izognemo 
nezaželenim učinkom, ki bi škodovali sami ideji načel delitve in solidarnosti, ki so v središču 
nalog kolektivnih organizacij za upravljanje pravic.

Predlog spremembe 123
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki pravic imajo pravico, da 
prekinejo pooblastilo za upravljanje pravic, 
kategorij pravic ali vrst del in druge 
vsebine, podeljeno kolektivni organizaciji, 
ali da katere koli pravice ali kategorije 
pravic ali vrste del in drugo vsebino po 
lastni izbiri in za države članice po lastni 
izbiri umaknejo iz kolektivne organizacije, 
pri čemer organizacijo o tem obvestijo 
dovolj zgodaj, vendar ne več kot šest 
mesecev vnaprej. Kolektivna organizacija 
se lahko odloči, da bo ta prekinitev ali 
umik začel veljati šele na sredini in na 
koncu poslovnega leta, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej po izteku roka za 
obveščanje.

3. Imetniki pravic imajo pravico, da 
prekinejo pooblastilo za upravljanje pravic, 
kategorij pravic, del ali vrst del in druge 
vsebine, podeljeno kolektivni organizaciji
za upravljanje pravic, ali da katere koli 
pravice ali kategorije pravic ali vrste del in 
drugo vsebino po lastni izbiri in za države 
članice po lastni izbiri umaknejo iz 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic v katerem koli trenutku v obdobju 
trajanja pooblastila, pri čemer 
organizacijo o tem obvestijo dovolj zgodaj, 
vendar ne več kot šest mesecev vnaprej.
Kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic se lahko odloči, da bo ta prekinitev 
ali umik začel veljati šele na sredini in na 
koncu poslovnega leta, odvisno od tega, 
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kaj nastopi prej po izteku roka za 
obveščanje.

Or. en

Obrazložitev

Posamezna dela, glej člen 5(2).

Predlog spremembe 124
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki pravic imajo pravico, da 
prekinejo pooblastilo za upravljanje pravic, 
kategorij pravic ali vrst del in druge 
vsebine, podeljeno kolektivni organizaciji, 
ali da katere koli pravice ali kategorije 
pravic ali vrste del in drugo vsebino po 
lastni izbiri in za države članice po lastni 
izbiri umaknejo iz kolektivne organizacije, 
pri čemer organizacijo o tem obvestijo 
dovolj zgodaj, vendar ne več kot šest 
mesecev vnaprej. Kolektivna organizacija 
se lahko odloči, da bo ta prekinitev ali 
umik začel veljati šele na sredini in na 
koncu poslovnega leta, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej po izteku roka za 
obveščanje.

3. Imetniki pravic imajo pravico, da 
prekinejo pooblastilo za upravljanje pravic, 
vrst del in druge vsebine, podeljeno 
kolektivni organizaciji, ali da katere koli 
pravice ali kategorije pravic ali vrste del in 
drugo vsebino po lastni izbiri in za države 
članice po lastni izbiri umaknejo iz 
kolektivne organizacije, pri čemer 
organizacijo o tem obvestijo dovolj zgodaj, 
vendar ne več kot šest mesecev vnaprej. 
Kolektivna organizacija se lahko odloči, da 
bo ta prekinitev ali umik začel veljati šele 
na koncu poslovnega leta.

Or. fr

Obrazložitev

Pravico do umika je treba priznati. Vendar pa morajo imeti države članice možnost, da 
določijo pogoje umika avtorjev, da bi preprečile objektivno neprimerno vstopanje in 
umikanje. Takšna neprimerna uporaba bi kolektivnim organizacijam za upravljanje pravic 
otežila izvajanje svojih nalog, ki so zagotovitev združevanja stroškov upravljanja v korist vseh 
avtorjev, zaščita in spodbujanje kulturne raznolikosti in pravna varnost uporabnikov.
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Predlog spremembe 125
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po konkurenčnem pravu lahko države 
članice določijo ukrepe, ki kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic 
pooblaščajo, da sprejmejo prilagojene 
pogoje, s katerimi omejijo objektivno 
neprimerno vstopanje in umikanje 
imetnikov pravic.

Or. fr

Obrazložitev

Pravico do umika je treba priznati. Vendar pa morajo imeti države članice pravico, da 
določijo pogoje umika avtorjev, da bi preprečile objektivno neprimerno vstopanje in 
umikanje. Takšna neprimerna uporaba bi kolektivnim organizacijam za upravljanje pravic 
otežila izvajanje svojih nalog, ki so zagotovitev združevanja stroškov upravljanja v korist vseh 
avtorjev, zaščita in spodbujanje kulturne raznolikosti in pravna varnost uporabnikov.

Predlog spremembe 126
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolektivne organizacije ne omejujejo 
uveljavljanja pravic iz odstavkov 3 in 4 z 
zahtevo, da se za upravljanje pravic ali 
kategorij pravic ali vrst del in druge 
vsebine, ki so predmet prekinitve ali 
umika, pooblasti druga kolektivna 
organizacija.

5. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic ne omejujejo uveljavljanja pravic iz 
odstavkov 3 in 4 z zahtevo, da se za 
upravljanje pravic ali kategorij pravic, del
ali vrst del in druge vsebine, ki so predmet 
prekinitve ali umika, pooblasti druga 
kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic.

Or. en

Obrazložitev

Posamezna dela, glej člen 5(2).
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Predlog spremembe 127
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da imetnik 
pravic da izrecno soglasje za vsako 
posamezno pravico ali kategorijo pravic ali 
vrsto del in drugo vsebino, ki jo kolektivna 
organizacija upravlja na podlagi 
pooblastila imetnika pravic, in da se vsako 
takšno soglasje predloži v pisni obliki.

6. Države članice zagotovijo, da imetnik 
pravic da izrecno soglasje za vsako 
posamezno pravico ali kategorijo pravic, 
delo ali vrsto del in drugo vsebino, ki jo 
kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic upravlja na podlagi pooblastila 
imetnika pravic, in da se vsako takšno 
soglasje predloži v pisni obliki.

Or. en

Obrazložitev

Posamezna dela, glej člen 5(2).

Predlog spremembe 128
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek tega odstavka ne posega 
v ureditve držav članic glede upravljanja 
pravic v okviru razširjenih kolektivnih 
licenc, glede obveznega kolektivnega 
upravljanja pravic ali podobne ureditve 
ali kombinacije takih ureditev ter glede 
pravnih domnev o zastopanju ali prenosu 
pravic.

Or. en

(Glej besedilo člena 1(5) Direktive 2012/28/EU o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih 
del (UL L 299, 27.10.2012, str. 5).)
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Obrazložitev

Kot je poudarjeno v direktivi o osirotelih delih, kolektivnim organizacijam ni treba pridobiti 
soglasja imetnikov pravic, kadar je delo zajeto v razširjenih kolektivnih licencah ali drugih 
podobnih ureditvah v državi članici.

Predlog spremembe 129
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Vsak član kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic ima pravico zahtevati 
zunanje neodvisne revizije svojih 
organizacij za upravljanje pravic 
kadarkoli v času pooblastila.

Or. en

Obrazložitev

V zadnjih letih je bilo veliko primerov korupcije ali slabega upravljanja sredstev v kolektivnih 
organizacijah, zato so nujno potrebne zunanje revizije, da bo mogoče zagotoviti dejansko 
neodvisnost in skrbnost v postopku revizije.

Predlog spremembe 130
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kolektivne organizacije v šestih mesecih 
od datuma prenosa te direktive obvestijo 
svoje člane o njihovih pravicah v skladu z 
odstavki 1 do 6.

Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic v šestih mesecih od datuma prenosa 
te direktive obvestijo svoje člane o 
njihovih pravicah v skladu z odstavki 1 do 
6.

Or. en
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Predlog spremembe 131
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kolektivne organizacije sprejmejo 
imetnike pravic za člane, če ti izpolnjujejo
zahteve glede članstva. Prošnjo za članstvo
lahko zavrnejo le na podlagi objektivnih 
meril. Ta merila so navedena v statutu ali 
pogojih članstva kolektivne organizacije in 
so javno dostopna.

2. Kolektivne organizacije lahko prošnjo 
za članstvo zavrnejo le na podlagi 
objektivnih meril. Ta merila so navedena v 
statutu ali pogojih članstva kolektivne 
organizacije in so javno dostopna.

Or. en

Predlog spremembe 132
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kolektivne organizacije sprejmejo 
imetnike pravic za člane, če ti izpolnjujejo 
zahteve glede članstva. Prošnjo za članstvo 
lahko zavrnejo le na podlagi objektivnih 
meril. Ta merila so navedena v statutu ali 
pogojih članstva kolektivne organizacije in 
so javno dostopna.

2. Kolektivne organizacije sprejmejo 
imetnike pravic za člane, če ti izpolnjujejo 
zahteve glede članstva. Prošnjo za članstvo 
lahko zavrnejo le na podlagi objektivnih in 
preglednih meril. Imetniku pravic je treba 
izrecno razložiti, zakaj je bila njegova 
prošnja za članstvo zavrnjena. Ta merila 
so navedena v statutu ali pogojih članstva 
kolektivne organizacije in so javno 
dostopna. Merila ne smejo diskriminirati 
in ne smejo povzročiti izključitve 
imetnikov pravic na podlagi obsega 
repertoarja, pričakovanih prihodkov ali 
predhodnih licenčnih pogodb.

Or. de
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Predlog spremembe 133
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kolektivne organizacije sprejmejo 
imetnike pravic za člane, če ti izpolnjujejo 
zahteve glede članstva. Prošnjo za članstvo 
lahko zavrnejo le na podlagi objektivnih 
meril. Ta merila so navedena v statutu ali 
pogojih članstva kolektivne organizacije in
so javno dostopna.

2. Kolektivne organizacije sprejmejo 
imetnike pravic in subjekte, ki zastopajo 
imetnike pravic, vključno z drugimi 
kolektivnimi organizacijami za
upravljanje pravic in združenji imetnikov 
pravic, za člane, če ti izpolnjujejo zahteve 
glede članstva. Prošnjo za članstvo lahko 
zavrnejo le na podlagi objektivnih in 
nediskriminativnih meril. Ta merila so 
navedena v statutu ali pogojih članstva 
kolektivne organizacije in so javno 
dostopna.

Or. en

Predlog spremembe 134
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Statut kolektivne organizacije 
predvideva ustrezne in učinkovite 
mehanizme za sodelovanje članov 
organizacije pri njenem postopku 
sprejemanja odločitev. Zastopanost 
različnih kategorij članov v postopku 
sprejemanja odločitev je poštena in 
uravnotežena.

3. Statut kolektivne organizacije določa
ustrezne, učinkovite in demokratične 
mehanizme za sodelovanje članov 
organizacije pri njenem postopku 
sprejemanja odločitev. Zastopanost članov 
v vseh organih je poštena in uravnotežena 
in člani imajo aktivno in pasivno volilno 
pravico na skupščini.

Or. de

Obrazložitev

Ni potrebe po različnih kategorijah članov.
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Predlog spremembe 135
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Statut kolektivne organizacije 
predvideva ustrezne in učinkovite 
mehanizme za sodelovanje članov 
organizacije pri njenem postopku 
sprejemanja odločitev. Zastopanost 
različnih kategorij članov v postopku
sprejemanja odločitev je poštena in 
uravnotežena.

3. Statut kolektivne organizacije 
predvideva ustrezne in učinkovite 
mehanizme za sodelovanje članov 
organizacije pri njenem postopku 
sprejemanja odločitev. Zastopanost 
različnih kategorij članov na vseh stopnjah 
postopka sprejemanja odločitev je poštena 
in uravnotežena.

Or. en

Predlog spremembe 136
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupščina članov kolektivne 
organizacije se skliče vsaj enkrat letno.

2. Skupščina članov kolektivne 
organizacije se skliče vsaj enkrat letno. 
Skupščina je pristojna za sprejemanje 
strateških odločitev v kolektivni 
organizaciji, pooblastilo za izvajanje teh 
odločitev pa se lahko prenese na organ, ki 
opravlja nadzorno funkcijo, pri čemer se 
zagotovi, da so imetniki pravic z nišnim 
repertoarjem primerno zastopani v tem 
organu.

Or. en

Predlog spremembe 137
Toine Manders
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupščina članov kolektivne 
organizacije se skliče vsaj enkrat letno.

2. Skupščina članov kolektivne 
organizacije se skliče vsaj enkrat letno. 
Skupščina je pristojna za sprejemanje 
strateških odločitev v kolektivni 
organizaciji. Skupščina lahko za 
sprejemanje drugih odločitev pooblasti 
organ, ki opravlja nadzorno funkcijo.

Or. en

Predlog spremembe 138
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupščina odobri vse spremembe statuta 
in pogojev članstva kolektivne 
organizacije, če slednjih ne ureja statut.

3. Skupščina odobri vse spremembe statuta 
in pogojev članstva kolektivne 
organizacije.

Or. de

Predlog spremembe 139
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupščina ne sprejema odločitev glede 
imenovanja ali razrešitve članov uprave 
ali posameznega izvršnega direktorja, 
kadar je za njihovo imenovanje in 
razrešitev pristojen nadzorni odbor.

črtano
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Or. de

Predlog spremembe 140
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) politiki o razdelitvi zneskov, do katerih 
so upravičeni imetniki pravic, razen če se 
skupščina odloči prenesti to odločitev na 
organ, ki opravlja nadzorno funkcijo;

(a) politiki o razdelitvi zneskov, do katerih 
so upravičeni imetniki pravic;

Or. de

Predlog spremembe 141
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uporabi zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic in ki jih ni 
mogoče razdeliti, kot je navedeno v 
členu 12(2), razen če se skupščina odloči 
prenesti to odločitev na organ, ki opravlja 
nadzorno funkcijo;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje tega pododstavka je posledica predloga spremembe k členu 12(2).

Predlog spremembe 142
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uporabi zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic in ki jih ni 
mogoče razdeliti, kot je navedeno v 
členu 12(2), razen če se skupščina odloči 
prenesti to odločitev na organ, ki opravlja 
nadzorno funkcijo;

(b) uporabi zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic in ki jih ni 
mogoče razdeliti, kot je navedeno v 
členu 12(2)

Or. de

Predlog spremembe 143
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) statutu kolektivne organizacije;

Or. de

Predlog spremembe 144
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) merilih in pogojih članstva.

Or. de

Predlog spremembe 145
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Skupščina nadzira dejavnosti kolektivne 
organizacije vsaj tako, da odloča o 
imenovanju in odstavitvi revizorja ter 
odobri letno poročilo o preglednosti in 
poročilo revizorja.

6. Skupščina nadzira dejavnosti kolektivne
organizacije za upravljanje pravic vsaj 
tako, da odloča o imenovanju in odstavitvi 
revizorja ter odobri letno poročilo o 
preglednosti in poročilo revizorja. Če je 
praksa kolektivne organizacija za 
upravljanje pravic pri finančnem 
upravljanju utemeljeno vprašljiva, se 
lahko skupščina odloči, da se opravi 
zunanja revizija. Z rezultatom zunanje 
revizije se seznanijo vsi člani in javnost.

Or. en

Obrazložitev

V zadnjih letih je bilo veliko primerov korupcije ali slabega upravljanja sredstev v kolektivnih 
organizacijah, zato so nujno potrebne zunanje revizije, da bo mogoče zagotoviti dejansko 
neodvisnost in skrbnost v postopku revizije.

Predlog spremembe 146
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Skupščina nadzira dejavnosti kolektivne 
organizacije vsaj tako, da odloča o 
imenovanju in odstavitvi revizorja ter 
odobri letno poročilo o preglednosti in 
poročilo revizorja.

6. Skupščina nadzira dejavnosti kolektivne 
organizacije vsaj tako, da odloča o 
imenovanju in odstavitvi revizorja ter 
odobri letno poročilo o preglednosti in 
poročilo revizorja. Pri upravičenih dvomih 
o finančnem poslovanju kolektivne 
organizacije so člani upravičeni do 
imenovanja notranjega ali zunanjega 
revizorja za nadzor. Rezultate tega 
pregleda je treba posredovati pristojnemu 
nacionalnemu organu, da se lahko 
sprožijo ustrezni postopki.

Or. de
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Predlog spremembe 147
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vsaka omejitev pravice članov 
kolektivne organizacije do sodelovanja in 
uveljavljanja glasovalnih pravic na 
skupščini je poštena in sorazmerna ter 
temelji na naslednjih merilih:

črtano

(a) trajanje članstva;
(b) prejeti zneski ali zneski, do katerih so 
upravičeni člani, v zvezi z določenim 
poslovnim obdobjem.
Ta merila so navedena v statutu ali 
pogojih članstva kolektivne organizacije 
in so javno dostopna v skladu s členi 17 in 
19.

Or. en

Predlog spremembe 148
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vsaka omejitev pravice članov 
kolektivne organizacije do sodelovanja in 
uveljavljanja glasovalnih pravic na 
skupščini je poštena in sorazmerna ter 
temelji na naslednjih merilih:

črtano

a) trajanje članstva;
b) prejeti zneski ali zneski, do katerih so 
upravičeni člani, v zvezi z določenim 
poslovnim obdobjem.
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Ta merila so navedena v statutu ali 
pogojih članstva kolektivne organizacije 
in so javno dostopna v skladu s členi 17 in 
19.

Or. de

Predlog spremembe 149
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka omejitev pravice članov kolektivne 
organizacije do sodelovanja in 
uveljavljanja glasovalnih pravic na 
skupščini je poštena in sorazmerna ter 
temelji na naslednjih merilih:

Vsak član kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic ima pravico glasovati 
na skupščini, tudi z elektronskim 
glasovanjem, kjer je primerno. Vsaka 
omejitev pravice članov kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic do 
sodelovanja in uveljavljanja glasovalnih 
pravic na skupščini je poštena in 
sorazmerna ter temelji na naslednjih 
merilih:

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba široko udeležbo in učinkovito glasovanje.

Predlog spremembe 150
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prejeti zneski ali zneski, do katerih so 
upravičeni člani, v zvezi z določenim 
poslovnim obdobjem.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Nedemokratično je pogojevati pravico do glasovanja s prejetimi zneski. Ker so prihodki 
imetnikov pravic v kolektivni organizaciji za upravljanje pravic izjemno neenako 
porazdeljeni, utegnejo imeti člani z omejevanjem glasovalne pravice glede na prejete zneske 
zelo različen vpliv.

Predlog spremembe 151
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsak član kolektivne organizacije ima 
pravico, da katero koli drugo fizično ali 
pravno osebo pooblasti, da se v njegovem 
imenu udeleži skupščine in glasuje na njej.

8. Vsak član kolektivne organizacije ima 
pravico, da katero koli drugo fizično ali 
pravno osebo, ki je član iste kolektivne 
organizacije, pooblasti, da se v njegovem 
imenu udeleži skupščine in glasuje na njej. 
Kadar kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic zastopa več kot eno 
kategorijo imetnikov pravic, lahko član 
pooblasti samo drugega člana iz iste 
kategorije. Število pooblastil, ki jih lahko 
prejme posamezen član, se omeji.

Or. en

Predlog spremembe 152
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsak član kolektivne organizacije ima 
pravico, da katero koli drugo fizično ali 
pravno osebo pooblasti, da se v njegovem 
imenu udeleži skupščine in glasuje na njej.

8. Vsak član kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic ima pravico, da katero 
koli drugo fizično ali pravno osebo 
pooblasti, da se v njegovem imenu udeleži 
skupščine in glasuje na njej. To pooblastilo 
je veljavno samo, če član prostovoljno 
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pooblasti to osebo največ tri mesece pred 
uporabo pooblastila.

Or. en

Obrazložitev

Namen spremembe je preprečiti, da bi založniki in/ali glasbene založbe uveljavili standardno 
prakso, pri kateri bi zahtevali stalno pooblastilo od novih umetnikov, s katerimi sklenejo 
pogodbo, saj bi tako lahko sčasoma prevzeli nadzor nad kolektivno organizacijo.

Predlog spremembe 153
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Vsak član kolektivne organizacije ima 
pravico, da katero koli drugo fizično ali 
pravno osebo pooblasti, da se v njegovem 
imenu udeleži skupščine in glasuje na njej.

8. Vsak član kolektivne organizacije ima 
pravico, da katerega koli drugega člana ali 
pravno osebo iste kategorije pooblasti, da 
se v njegovem imenu udeleži skupščine in 
glasuje na njej.

Or. de

Predlog spremembe 154
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija vzpostavi nadzorno funkcijo, 
odgovorno za stalno spremljanje dejavnosti 
in izvajanje nalog s strani oseb, ki so jim 
bile zaupane poslovodne odgovornosti v 
kolektivni organizaciji. Člani kolektivne 
organizacije morajo biti v organu, ki 
opravlja to funkcijo, pošteno in 
uravnoteženo zastopani, da se zagotovi 

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija vzpostavi nadzorno funkcijo, 
odgovorno za stalno spremljanje dejavnosti 
in izvajanje nalog s strani oseb, ki so jim 
bile zaupane poslovodne odgovornosti v 
kolektivni organizaciji. Člani kolektivne 
organizacije, ki zastopajo različne 
kategorije imetnikov pravic, vključno z 
nišnim repertoarjem, morajo biti v organu, 
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njihovo učinkovito sodelovanje. ki opravlja to funkcijo, pošteno in 
uravnoteženo zastopani, da se zagotovi 
njihovo učinkovito sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 155
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija vzpostavi nadzorno funkcijo, 
odgovorno za stalno spremljanje dejavnosti 
in izvajanje nalog s strani oseb, ki so jim 
bile zaupane poslovodne odgovornosti v
kolektivni organizaciji. Člani kolektivne 
organizacije morajo biti v organu, ki 
opravlja to funkcijo, pošteno in 
uravnoteženo zastopani, da se zagotovi 
njihovo učinkovito sodelovanje.

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic
vzpostavi nadzorno funkcijo, odgovorno za 
stalno spremljanje dejavnosti in izvajanje 
nalog s strani oseb, ki so jim bile zaupane 
poslovodne odgovornosti v tej organizaciji.
Različne kategorije članov kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic morajo 
biti v organu, ki opravlja to funkcijo, 
pošteno in uravnoteženo zastopane, da se 
zagotovi njihovo učinkovito sodelovanje.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uravnotežena zastopanost različnih kategorij članov v 
kolektivni organizaciji za upravljanje pravic.

Predlog spremembe 156
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ, ki mu je bila zaupana nadzorna 
funkcija, se redno sestaja in je pristojen 
vsaj za:

2. Organ, ki mu je bila zaupana nadzorna 
funkcija, se sestaja najmanj vsake tri 
mesece in je pristojen vsaj za:
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Or. en

Obrazložitev

Zahteva za redno sestajanje je preširoka in bi jo bilo treba jasneje opredeliti.

Predlog spremembe 157
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odobritev katere koli pridobitve 
nepremičnine s strani kolektivne 
organizacije;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 158
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko določijo, da se 
odstavka 1 in 2 ne uporabljata za 
kolektivno organizacijo, ki na datum 
bilance stanja ne presega omejitev dveh 
od naslednjih treh meril:

črtano

a) bilančna vsota: 350 000 EUR,
b) neto promet: 700 000 EUR,
c) povprečno število zaposlenih v 
poslovnem letu: deset.

Or. de
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Predlog spremembe 159
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko določijo, da se
odstavka 1 in 2 ne uporabljata za 
kolektivno organizacijo, ki na datum 
bilance stanja ne presega omejitev dveh od 
naslednjih treh meril:

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
kolektivno organizacijo za upravljanje 
pravic, ki na datum bilance stanja ne 
presega omejitev dveh od naslednjih treh 
meril:

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko v skladu z boljšimi predpisi in zavezami Komisije mikrosubjekte 
oprostijo nekaterih potencialno obremenjujočih zahtev.

Predlog spremembe 160
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da osebe, ki 
učinkovito upravljajo posle kolektivne 
organizacije, in direktorji organizacije, 
razen direktorjev, ki opravljajo nadzorno 
funkcijo, oblikujejo postopke tako, da se 
izognejo nasprotju interesov. Kolektivna 
organizacija ima na voljo postopke za 
opredelitev, upravljanje, spremljanje in 
razkritje nasprotij interesov, da se prepreči 
njihov negativni učinek na interese članov 
organizacije.

Države članice zagotovijo, da osebe, ki 
učinkovito upravljajo posle kolektivne 
organizacije, in direktorji organizacije 
oblikujejo postopke tako, da se izognejo 
nasprotju interesov. Kolektivna 
organizacija ima na voljo postopke za 
opredelitev, upravljanje, spremljanje in 
razkritje nasprotij interesov, da se prepreči 
njihov negativni učinek na interese članov 
organizacije.

Or. en
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Predlog spremembe 161
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti postopki vključujejo letno individualno 
izjavo vsake od teh oseb in direktorjev, ki 
se predloži organu, ki mu je bila zaupana 
nadzorna funkcija, in ki vsebuje 
informacije o:

Ti postopki vključujejo individualno izjavo 
vsake od teh oseb in direktorjev, ki se 
predloži organu, ki mu je bila zaupana 
nadzorna funkcija, in članom ter je javno 
dostopna na spletnem mestu kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic. Izjavo 
se predloži, preden vsaka od teh oseb 
začne opravljati svoje naloge, in se nato 
vsako leto obnovi. Izjava vsebuje 
informacije o:

Or. en

Obrazložitev

Razkriti je treba navzkrižja interesov vodilni delavec ali direktor prevzame svoje naloge.

Predlog spremembe 162
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti postopki vključujejo letno individualno 
izjavo vsake od teh oseb in direktorjev, ki 
se predloži organu, ki mu je bila zaupana 
nadzorna funkcija, in ki vsebuje 
informacije o:

Ti postopki vključujejo letno individualno 
izjavo vsake od teh oseb in direktorjev, ki 
se objavi ter predloži organu, ki mu je bila 
zaupana nadzorna funkcija, in ki vsebuje 
informacije o:

Or. de

Predlog spremembe 163
Christian Engström
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kolektivne organizacije skrbno zbirajo 
in upravljajo prihodke iz pravic.

1. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic skrbno, natančno in pregledno 
zbirajo in upravljajo prihodke iz pravic. 
Kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic zagotovi, da zbira prihodke iz 
pravic v imenu imetnikov pravic, katerih 
pravice pooblaščeno zastopa, razen v 
državah članicah s sistemi razširjenega 
kolektivnega izdajanja licenc.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s členoma 12(1) in 14(2), v katerih je navedeno, da je treba natančno izvesti 
plačila. Če je treba natančno izvajati plačila, ni razloga, da se ne bi tako izvajalo tudi 
zbiranje in upravljanje. Poleg tega bi morale kolektivne organizacije za upravljanje pravic 
zbirati le v imenu dejanskih članov in imetnikov pravic, katerih pravice upravljajo v skladu s 
sporazumom o zastopanju.

Predlog spremembe 164
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar kolektivna organizacija pred 
razdelitvijo zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic, prihodke iz 
pravic in kakršen koli prihodek iz naložb 
uporabi za naložbe, pri tem upošteva 
splošno naložbeno politiko iz člena 7(5)(c) 
in naslednja pravila:

4. Kadar kolektivna organizacija pred 
razdelitvijo zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic, prihodke iz 
pravic in kakršen koli prihodek iz naložb 
uporabi za naložbe, to stori v najboljšem 
interesu imetnikov pravic, katerih pravice 
zastopa, ter pri tem upošteva splošno 
naložbeno politiko iz člena 7(5)(c) in 
naslednja pravila:

Or. en
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Predlog spremembe 165
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sredstva se vložijo v najboljšem 
interesu članov; v primeru kakršnega koli 
morebitnega nasprotja interesov kolektivna 
organizacija zagotovi, da je naložba 
opravljena zgolj v interesu članov;

(a) v primeru kakršnega koli morebitnega 
nasprotja interesov kolektivna organizacija 
zagotovi, da je naložba opravljena zgolj v 
interesu teh imetnikov pravic;

Or. en

Predlog spremembe 166
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) sredstva se naložijo tako, da se ne 
posega v zneske, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic;

Or. en

Predlog spremembe 167
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
sporazumi, ki urejajo odnos kolektivne 
organizacije z njenimi člani in imetniki 
pravic, vsebujejo informacije o odbitkih,
ki se uporabljajo za prihodke iz pravic iz 
točke (e) člena 16.

1. Države članice zagotovijo, da 
sporazumi, ki urejajo odnos kolektivne 
organizacije z njenimi člani, izrecno 
določajo odbitke, ki se smejo uporabljati
za prihodke iz pravic iz točke (e) člena 16.
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Or. en

Predlog spremembe 168
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da so 
imetniki pravic v primeru, ko kolektivna 
organizacija zagotavlja socialne, kulturne 
ali izobraževalne storitve, ki se financirajo 
z odbitki od prihodkov iz pravic,
upravičeni do naslednjega:

2. Države članice zagotovijo, da se v 
primeru, ko kolektivna organizacija 
zagotavlja socialne, kulturne ali 
izobraževalne storitve, ki se financirajo z 
odbitki od prihodkov iz pravic, take 
storitve zagotavljajo na podlagi pravičnih 
meril, zlasti kar zadeva dostop do teh 
storitev in njihov obseg:

Or. en

Predlog spremembe 169
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da so 
imetniki pravic v primeru, ko kolektivna 
organizacija zagotavlja socialne, kulturne 
ali izobraževalne storitve, ki se financirajo 
z odbitki od prihodkov iz pravic, 
upravičeni do naslednjega:

2. Države članice zagotovijo, da so 
imetniki pravic v primeru, ko kolektivna 
organizacija zagotavlja socialne, kulturne 
ali izobraževalne storitve, ki se financirajo 
z odbitki od prihodkov iz pravic in od 
vsakršnega prihodka iz naložb prihodkov 
iz pravic, upravičeni do naslednjega:

Or. en

Predlog spremembe 170
Rolandas Paksas
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Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) socialnih, kulturnih ali izobraževalnih 
storitev na podlagi poštenih meril, zlasti v 
zvezi z dostopom do navedenih storitev in 
njihovim obsegom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 171
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imetniki pravic, ki so prekinili 
pooblastilo za upravljanje pravic ali 
kategorij pravic ali vrst del in druge 
vsebine ali ki so svoje pravice ali 
kategorije pravic ali vrste del in drugo 
vsebino umaknili iz kolektivne 
organizacije, imajo še naprej dostop do 
navedenih storitev. Merila v zvezi z 
dostopom do navedenih storitev in 
njihovim obsegom lahko upoštevajo 
prihodke iz pravic navedenih imetnikov 
pravic in trajanje pooblastila za 
upravljanje pravic, če se taka merila 
uporabljajo tudi za imetnike pravic, ki 
niso prekinili takega pooblastila ali 
umaknili svojih pravic ali kategorij pravic 
ali vrst del in druge vsebine iz kolektivne 
organizacije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 172
Christian Engström
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Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija redno in skrbno razdeljuje in 
plačuje zneske, do katerih so upravičeni vsi 
imetniki pravic, ki jih zastopa. Kolektivna 
organizacija to razdelitev in plačila izvede 
najpozneje 12 mesecev po koncu 
poslovnega leta, v katerem so bili prihodki 
pobrani, razen če ni objektivnih razlogov, 
povezanih zlasti s poročanjem 
uporabnikov, identifikacijo pravic, imetniki 
pravic ali usklajevanjem informacij o delih 
in drugi vsebini z imetniki pravic, ki 
preprečujejo, da bi kolektivne organizacije 
rok spoštovale. Kolektivna organizacija to 
razdelitev in plačila izvede natančno ter 
zagotovi enako obravnavo vseh kategorij 
imetnikov pravic.

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic redno in 
skrbno razdeljuje in plačuje zneske, do 
katerih so upravičeni vsi imetniki pravic, ki 
jih zastopa. Kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic to razdelitev in plačila 
izvede brez nepotrebnega odlašanja, 
vendar najpozneje tri mesece po tem, ko so 
bili prihodki pobrani, razen če ni 
objektivnih razlogov, povezanih zlasti s 
poročanjem uporabnikov, identifikacijo 
pravic, imetniki pravic ali usklajevanjem 
informacij o delih in drugi vsebini z 
imetniki pravic, ki preprečujejo, da bi 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic rok spoštovale. Kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic to 
razdelitev in plačila izvede natančno ter 
zagotovi enako obravnavo vseh kategorij 
imetnikov pravic.

Or. en

Obrazložitev

Za umetnike in avtorje je zelo problematično, da mnoge organizacije za upravljanje pravic 
počasi izplačujejo dolgovana denarna sredstva. Na podlagi predloga direktive naj bi bilo 
organizacijam dovoljeno, da sredstva obdržijo do dve leti. To ni zelo smiselno. Kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic, ki ne izpolnjujejo višjih ciljev, je treba spodbuditi, da 
izboljšajo učinkovitost svojih upravnih postopkov.

Predlog spremembe 173
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija redno in skrbno razdeljuje in 

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija redno, pravočasno in skrbno 
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plačuje zneske, do katerih so upravičeni vsi 
imetniki pravic, ki jih zastopa. Kolektivna 
organizacija to razdelitev in plačila izvede 
najpozneje 12 mesecev po koncu 
poslovnega leta, v katerem so bili prihodki 
pobrani, razen če ni objektivnih razlogov, 
povezanih zlasti s poročanjem 
uporabnikov, identifikacijo pravic, 
imetniki pravic ali usklajevanjem 
informacij o delih in drugi vsebini z 
imetniki pravic, ki preprečujejo, da bi 
kolektivne organizacije rok spoštovale.
Kolektivna organizacija to razdelitev in 
plačila izvede natančno ter zagotovi enako 
obravnavo vseh kategorij imetnikov pravic.

razdeljuje in plačuje zneske, do katerih so 
upravičeni vsi imetniki pravic, ki jih 
zastopa. Kolektivna organizacija to 
razdelitev in plačila izvede vsaj vsako 
četrtletje in najpozneje 12 mesecev po tem, 
ko so bili prihodki pobrani. Kolektivna 
organizacija to razdelitev in plačila izvede 
natančno ter zagotovi enako obravnavo 
vseh kategorij imetnikov pravic.

Or. en

Predlog spremembe 174
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija redno in skrbno razdeljuje in 
plačuje zneske, do katerih so upravičeni vsi 
imetniki pravic, ki jih zastopa. Kolektivna 
organizacija to razdelitev in plačila izvede 
najpozneje 12 mesecev po koncu
poslovnega leta, v katerem so bili prihodki 
pobrani, razen če ni objektivnih razlogov, 
povezanih zlasti s poročanjem 
uporabnikov, identifikacijo pravic, imetniki 
pravic ali usklajevanjem informacij o delih 
in drugi vsebini z imetniki pravic, ki 
preprečujejo, da bi kolektivne organizacije 
rok spoštovale. Kolektivna organizacija to 
razdelitev in plačila izvede natančno ter 
zagotovi enako obravnavo vseh kategorij 
imetnikov pravic.

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija redno, pregledno in skrbno 
razdeljuje in plačuje zneske, do katerih so 
upravičeni vsi imetniki pravic, ki jih 
zastopa. Kolektivna organizacija to 
razdelitev in plačila izvede najpozneje dva 
meseca po tem, ko so bili prihodki pobrani, 
razen če ni objektivnih razlogov, 
povezanih zlasti s poročanjem 
uporabnikov, identifikacijo pravic, imetniki 
pravic ali usklajevanjem informacij o delih 
in drugi vsebini z imetniki pravic, ki 
preprečujejo, da bi kolektivne organizacije 
rok spoštovale. Kolektivna organizacija to 
razdelitev in plačila izvede natančno ter 
zagotovi enako obravnavo vseh kategorij 
imetnikov pravic.

Or. de
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Obrazložitev

Imetniki pravic morajo občasno predolgo čakati na plačilo licenčnin, posledično se zaradi 
tega znajdejo v težavah; direktiva bi morala izboljšati to stanje.

Predlog spremembe 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija redno in skrbno razdeljuje in 
plačuje zneske, do katerih so upravičeni vsi 
imetniki pravic, ki jih zastopa. Kolektivna 
organizacija to razdelitev in plačila izvede 
najpozneje 12 mesecev po koncu 
poslovnega leta, v katerem so bili prihodki 
pobrani, razen če ni objektivnih razlogov, 
povezanih zlasti s poročanjem 
uporabnikov, identifikacijo pravic, imetniki 
pravic ali usklajevanjem informacij o delih 
in drugi vsebini z imetniki pravic, ki 
preprečujejo, da bi kolektivne organizacije 
rok spoštovale. Kolektivna organizacija to 
razdelitev in plačila izvede natančno ter 
zagotovi enako obravnavo vseh kategorij 
imetnikov pravic.

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija redno in skrbno razdeljuje in 
plačuje zneske, do katerih so upravičeni vsi 
imetniki pravic, ki jih zastopa, in sicer na 
podlagi informacij, ki jih predložijo 
uporabniki v šestih mesecih po tem, ko je 
bila vsebina uporabljena. Kolektivna 
organizacija to razdelitev in plačila izvede 
najpozneje 12 mesecev po koncu 
poslovnega leta, v katerem so bili prihodki 
pobrani, razen če ni objektivnih razlogov, 
povezanih zlasti s poročanjem 
uporabnikov, identifikacijo pravic, imetniki 
pravic ali usklajevanjem informacij o delih 
in drugi vsebini z imetniki pravic, ki 
preprečujejo, da bi kolektivne organizacije 
rok spoštovale. Kolektivna organizacija to 
razdelitev in plačila izvede natančno ter 
zagotovi enako obravnavo vseh kategorij 
imetnikov pravic.

Or. en

Obrazložitev

Kolektivne organizacijo lahko zneske razdeljujejo pravočasno samo, če uporabniki 
pravočasno predložijo informacije o uporabi različnih vsebin.

Predlog spremembe 176
Christian Engström
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Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kolektivne organizacije za upravljanje
pravic začnejo razdeljevati prihodke 
imetnikov pravic, ko zbrani znesek 
razumno pokrije stroške zbiranja. 
Najnižja raven, ki se zahteva pred 
začetkom razdeljevanja, ne sme 
nerazumno presegati najnižjega 
minimalnega zneska, ki ga uporabljajo 
primerljive organizacije za upravljanje 
pravic.

Or. en

Obrazložitev

Porazdelitev prihodkov imetnikov pravic je zelo neenakomerna, se pravi da zelo veliko število 
ustvarjalcev prejema zelo malo. To pomeni, da bodo nižje minimalne ravni razdeljevanja 
pomenile hitrejše razdeljevanje velikemu številu imetnikov pravic. Poleg tega bodo imetniki 
pravic, ki zaslužijo veliko, v skušnjavi, da bi minimalne ravni razdeljevanja postavili 
previsoko, zaradi česar bi v nekaterih primerih razdeljevanje postalo nepravično. Nenazadnje 
bo zahteva po ohranitvi nizke minimalne ravni razdeljevanja spodbudila stroškovno 
učinkovito razdeljevanje.

Predlog spremembe 177
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko dovolijo 
kolektivnim organizacijam odstopanje od 
obveznosti v zvezi z razdeljevanjem in 
plačili iz odstavka 1 v primerih, ko je to 
utemeljeno iz objektivnih razlogov, 
povezanih zlasti s poročanjem 
uporabnikov, opredelitvijo pravic, 
imetnikov pravic ali usklajevanjem 
informacij o delih in drugi vsebini z 
imetniki pravic, ki preprečujejo, da bi 
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kolektivne organizacije rok iz tega 
odstavka spoštovale. Kolektivne 
organizacije v takšnih primerih izvedejo 
razdeljevanje in plačila imetnikom pravic, 
kakor hitro je mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 178
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti, se 
kolektivna organizacija po petih letih od 
konca poslovnega leta, v katerem so bili 
pobrani prihodki iz pravic, in pod pogojem, 
da je sprejela vse potrebne ukrepe za 
identificiranje in lociranje imetnikov 
pravic, odloči glede uporabe zadevnih 
zneskov v skladu s členom 7(5)(b), ne da 
bi pri tem posegla v pravico imetnika
pravic, da od nje zahteva te zneske.

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti po treh
letih od konca poslovnega leta, v katerem 
so bili pobrani prihodki iz pravic, ker 
kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic ni uspela identificirati in locirati
imetnikov pravic, se denar plača v sklad, 
ki ga za ta namen ustanovi in upravlja 
država članica, v kateri je bil denar 
pobran. Po tem je sklad odgovoren za 
morebitne zahteve imetnikov pravic, ki se 
ponovno pojavijo.

Or. en

Obrazložitev

Če bi se kolektivnim organizacijam dopustilo, da obdržijo denar, bi to zanje predstavljalo 
spodbudo, da ne opravijo resnično temeljitega iskanja pravih imetnikov pravic. Sklad, s 
katerim upravlja država članica, je lahko koristen tudi za spodbujanje kulturne raznolikosti. 
Glej uvodno izjavo 15a (novo). Poleg tega je predlaganih pet let dolgo obdobje in malo 
verjetno je, da se bo iskani imetnik pravic našel po treh, štirih letih.

Predlog spremembe 179
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti, se 
kolektivna organizacija po petih letih od 
konca poslovnega leta, v katerem so bili 
pobrani prihodki iz pravic, in pod pogojem, 
da je sprejela vse potrebne ukrepe za 
identificiranje in lociranje imetnikov 
pravic, odloči glede uporabe zadevnih 
zneskov v skladu s členom 7(5)(b), ne da 
bi pri tem posegla v pravico imetnika
pravic, da od nje zahteva te zneske.

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti v treh
letih od konca poslovnega leta, v katerem 
so bili pobrani prihodki iz pravic, in pod 
pogojem, da je kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic sprejela vse potrebne 
ukrepe za identificiranje in lociranje 
imetnikov pravic, so države članice 
pristojne za odločitev, kako najbolje 
nameniti nerazdeljena finančna sredstva; 
med drugim lahko kolektivnim 
organizacijam za upravljanje pravic
dovolijo, da ta sredstva razdelijo med 
člane.

Or. en

Predlog spremembe 180
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti, se 
kolektivna organizacija po petih letih od 
konca poslovnega leta, v katerem so bili 
pobrani prihodki iz pravic, in pod pogojem, 
da je sprejela vse potrebne ukrepe za 
identificiranje in lociranje imetnikov 
pravic, odloči glede uporabe zadevnih 
zneskov v skladu s členom 7(5)(b), ne da bi 
pri tem posegla v pravico imetnika pravic, 
da od nje zahteva te zneske.

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti, se 
kolektivna organizacija po dveh letih od 
konca poslovnega leta, v katerem so bili 
pobrani prihodki iz pravic, in pod pogojem, 
da je sprejela vse potrebne ukrepe za 
identificiranje in lociranje imetnikov 
pravic, odloči glede uporabe zadevnih 
zneskov v skladu s členom 7(5)(b), ne da bi 
pri tem posegla v pravico imetnika pravic, 
da od nje zahteva te zneske.

Or. de

Predlog spremembe 181
Cornelis de Jong
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Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti, se
kolektivna organizacija po petih letih od 
konca poslovnega leta, v katerem so bili 
pobrani prihodki iz pravic, in pod pogojem, 
da je sprejela vse potrebne ukrepe za 
identificiranje in lociranje imetnikov 
pravic, odloči glede uporabe zadevnih 
zneskov v skladu s členom 7(5)(b), ne da 
bi pri tem posegla v pravico imetnika 
pravic, da od nje zahteva te zneske.

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti, 
kolektivna organizacija po petih letih od 
konca poslovnega leta, v katerem so bili 
pobrani prihodki iz pravic, in pod pogojem, 
da je sprejela vse potrebne ukrepe za 
identificiranje in lociranje imetnikov 
pravic, ta znesek porabi za svoj kulturni 
sklad. Če tak sklad ne obstaja, kolektivna 
organizacija ta znesek izplača 
uporabnikom.

Or. en

Predlog spremembe 182
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija ne razlikuje med svojimi člani 
in katerimi koli imetniki pravic, katerih 
pravice upravlja v okviru sporazuma o 
zastopanju, zlasti v zvezi z veljavnimi 
tarifami, provizijami za upravljanje ter 
pogoji za pobiranje prihodkov iz pravic in 
razdelitev zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic.

Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija ne postavlja v slabši položaj 
nobenih imetnikov pravic, katerih pravice 
upravlja v okviru sporazuma o zastopanju, 
zlasti v zvezi z veljavnimi tarifami, 
provizijami za upravljanje ter pogoji za 
pobiranje prihodkov iz pravic in razdelitev 
zneskov, do katerih so upravičeni imetniki 
pravic.

Or. en

Predlog spremembe 183
Cornelis de Jong
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Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odbitki in plačila v sporazumih o 
zastopanju

Plačila v sporazumih o zastopanju

Or. en

Predlog spremembe 184
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kolektivna organizacija razen provizij 
za upravljanje ne uporablja nobenih 
odbitkov za prihodke iz pravic, ki izhajajo 
iz pravic, ki jih upravlja na podlagi 
sporazuma o zastopanju, sklenjenega z 
drugo kolektivno organizacijo, razen če ta 
izrecno soglaša s takšnimi odbitki.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 185
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kolektivna organizacija redno, skrbno in 
natančno razdeljuje in plačuje zneske, do 
katerih so upravičene druge kolektivne 
organizacije.

2. Kolektivna organizacija redno, 
pravočasno, skrbno in natančno razdeljuje 
in plačuje zneske, do katerih so upravičene 
druge kolektivne organizacije. Kolektivna 
organizacija to razdelitev in plačila 
drugim kolektivnim organizacijam izvede 
vsaj vsako četrtletje in najpozneje 
12 mesecev po tem, ko so bili pobrani 
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prihodki iz pravic.

Or. en

Predlog spremembe 186
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko dovolijo 
kolektivnim organizacijam odstopanje od 
obveznosti v zvezi z razdeljevanjem in 
plačili iz odstavka 2 v primerih, ko je to 
utemeljeno iz objektivnih razlogov, 
povezanih zlasti s poročanjem 
uporabnikov, opredelitvijo pravic, 
imetnikov pravic ali usklajevanjem 
informacij o delih in drugi vsebini z 
imetniki pravic, ki preprečujejo, da bi 
kolektivne organizacije rok iz tega 
odstavka spoštovale. Kolektivne 
organizacije v takšnih primerih izvedejo 
razdeljevanje in plačila imetnikom pravic, 
kakor hitro je mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 187
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da 
kolektivna organizacija na prošnje za 
uporabo licence odgovori v roku 14 
koledarskih dni in uporabniku v roku 60 
koledarskih dni predloži ponudbo, pod 
pogojem, da je kolektivna organizacija 
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prejela vse relevantne informacije za 
oddajo ponudbe.

Or. de

Predlog spremembe 188
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tarife za izključne pravice izražajo 
ekonomsko vrednost pravic, s katerimi se 
trguje, in storitev, ki jih zagotavlja 
kolektivna organizacija.

Tarife za izključne pravice in pravice do 
plačila izražajo ekonomsko vrednost
uporabe pravic, s katerimi se trguje, značaj
in obseg uporabe del in drugih zaščitenih 
vsebin ter ekonomsko vrednost storitev, ki 
jih zagotavlja kolektivna organizacija.

Or. en

Predlog spremembe 189
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tarife za izključne pravice izražajo
ekonomsko vrednost pravic, s katerimi se 
trguje, in storitev, ki jih zagotavlja 
kolektivna organizacija.

Tarife za izključne pravice ustrezno 
odražajo ekonomsko vrednost pravic, s 
katerimi se trguje, in storitev, ki jih 
zagotavlja kolektivna organizacija.

Or. de

Predlog spremembe 190
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če nacionalna zakonodaja, ki določa 
zneske, do katerih so upravičeni imetniki 
pravic na podlagi pravice do plačila in
nadomestila, ni na voljo, kolektivna 
organizacija svojo določitev navedenih 
zneskov utemelji na ekonomski vrednosti 
navedenih pravic, s katerimi se trguje.

Če nacionalna zakonodaja, ki določa 
zneske, do katerih so upravičeni imetniki 
pravic na podlagi pravice do nadomestila, 
ni na voljo, kolektivna organizacija določi 
navedene zneske na podlagi 
nediskriminativnih meril ter zagotovi 
pravično nadomestilo za uporabo del in 
drugih zaščitenih vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 191
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če nacionalna zakonodaja, ki določa 
zneske, do katerih so upravičeni imetniki 
pravic na podlagi pravice do plačila in 
nadomestila, ni na voljo, kolektivna 
organizacija svojo določitev navedenih 
zneskov utemelji na ekonomski vrednosti 
navedenih pravic, s katerimi se trguje.

Če nacionalna zakonodaja, ki določa 
zneske, do katerih so upravičeni imetniki 
pravic na podlagi pravice do plačila, ni na 
voljo, kolektivna organizacija svojo 
določitev navedenih zneskov utemelji na 
ekonomski vrednosti navedenih pravic, s 
katerimi se trguje.

Or. de

Predlog spremembe 192
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Uporabniki bi morali kolektivnim 
organizacijam za upravljanje pravic 
pravočasno in točno poročati o uporabi 
del in druge vsebine v dogovorjeni in po 
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možnosti strojno čitljivi obliki, da bi 
kolektivnim organizacijam za upravljanje 
pravic omogočili točno določitev veljavnih 
provizij in razdelitev zneskov, do katerih 
so upravičeni imetniki pravic, v skladu z 
obveznostmi, ki jih določa ta direktiva. Če 
uporabniki ne poročajo kolektivnim 
organizacijam za upravljanje pravic na 
način, ki bi jim omogočal pravočasno in 
točno razdelitev zneskov posameznim 
imetnikom pravic, države članice 
zagotovijo, da so kolektivne organizacije 
za upravljanje pravic oproščene svojih 
obveznosti iz te direktive v zvezi z 
razdelitvijo prihodkov iz pravic 
posameznim imetnikom pravic.

Or. en

Predlog spremembe 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za zagotovitev pravočasne, pravične in 
pregledne razdelitve pravic, kolektivne 
organizacije od uporabnikov zahtevajo, da 
pošljejo analitične preglede uporabljenih 
del, v skladu s standardnimi poročili, ki 
jih pripravijo kolektivne organizacije ali 
ki so v uporabi v panogi, najkasneje 6 
mesecev po uporabi glasbenega dela.

Or. en

Obrazložitev

Poročila uporabnikov v digitalnem okolju in še čez so potrebna zavoljo identifikacije uporabe 
zaščitenih del. Brez te določbe bo razdelitev avtorskih pravic in sorodnih pravic še naprej 
oviralo pomanjkanje podatkov, potrebnih za sorazmerno in analitično razdelitev učinkovite 
uporabe del. Podatki so pogosto nepopolni in netočni. Povečanje števila naprav in razširjanje 
del z avtorskimi pravicami zahteva, da kolektivne organizacije pravočasno od uporabnikov 
pridobijo natančne podatke o njihovi uporabi glasbenih del.
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Predlog spremembe 194
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Uporabniki bi morali kolektivnim 
organizacijam za upravljanje pravic 
pravočasno plačati licenčnino ali 
nadomestilo, kadar obstaja splošno 
uporabljana ali na sodišču določena 
veljavna tarifa. Če uporabniki takšne 
licenčnine ali nadomestila ne plačajo 
pravočasno, države članice zagotovijo, da 
lahko kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic takšnim uporabnikom 
naložijo dodatno plačilo za pokritje 
upravnih stroškov, ki so jih uporabniki 
povzročili, ker niso prostovoljno plačali 
licenčnine ali nadomestila.

Or. en

Predlog spremembe 195
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Obveznosti uporabnikov

Države članice zagotovijo, da uporabniki 
brezplačno in v elektronskem formatu 
kolektivnim organizacijam za upravljanje 
pravic za namene učinkovitega 
upravljanja pravic sporočijo celovite in 
točne informacije, ki so potrebne za 
opredelitev uporabe dela ali druge vsebine 
in ustreznega imetnika pravic.
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Or. en

Predlog spremembe 196
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Poročanje in zaračunavanje

1. Kolektivne organizacije vzpostavijo 
ustrezne komunikacijske postopke, ki 
uporabniku omogočajo, da kolektivni 
organizaciji točno in v roku, ki je bil 
skupno dogovorjen v zvezi s to licenco, 
posreduje vse potrebne informacije o rabi 
licence, vključno s poročilom o dejanski 
uporabi del.
2. Države članice lahko zahtevajo, da 
kolektivne organizacije, ustanovljene na 
njihovem ozemlju, sprejmejo postopke, 
določene v odstavkih 3-4.
3. Kolektivne organizacije vzpostavijo 
postopek medsebojnega sodelovanja v 
korist svojih imetnikov pravic, članov in 
uporabnikov. Takšen postopek 
sodelovanja zajema vsaj združevanje 
informacij o izdanih licencah in uporabi 
del in drugih zaščitenih vsebin v skupni 
zbirki podatkov, usklajeno in skupno 
izdajanje računov ter pobiranje prihodkov 
od pravic.
4. Postopek sodelovanja iz odstavka 2 
omogoča kolektivnim organizacijam, da 
usklajujejo zaračunavanje uporabnikom 
tako, da posamezni uporabnik prejme 
enotni skupni račun v zvezi s pravicami za 
dela in drugo zaščiteno vsebino, ki so bile 
licencirane. Enotni račun je pregleden, na 
njem pa so navedene zadevne kolektivne 
organizacije, seznam del in drugih 
zaščitenih vsebin, ki so bile licencirane, in 
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ustrezna dejanska uporaba. Na računu so 
tudi jasno navedeni vsaj sorazmerni 
zneski, ki jih je treba plačati imetnikom 
pravic, in zneski, ki se jih uporabi za 
plačilo provizij za upravljanje.
5. Odstavka 2 in 3 se ne uporabljata za 
kolektivno upravljanje spletnih pravic za 
glasbena dela in kolektivno upravljanje 
pravic za dela in drugo vsebino na 
večozemeljski osnovi.

Or. en

Predlog spremembe 197
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
1. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic vzpostavijo sorazmerne 
komunikacijske postopke, ki uporabniku 
omogočajo, da kolektivni organizaciji 
točno in v roku, ki je bil skupno 
dogovorjen v zvezi s to licenco, posreduje 
vse potrebne informacije o rabi licence, 
vključno s poročilom o dejanski uporabi 
del.
2. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic lahko vzpostavijo postopek 
medsebojnega sodelovanja v korist svojih 
imetnikov pravic, članov in uporabnikov. 
Takšen postopek sodelovanja bi zajemal 
združevanje informacij o izdanih licencah 
in uporabi del in druge zaščitene vsebine. 
V tej luči zahtevajo stroški in koristi 
skupne zbirke podatkov in skupnega 
izdajanja računov nadaljnje ocenjevanje.

Or. en
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Predlog spremembe 198
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
kolektivna organizacija na zahtevo 
katerega koli imetnika pravic, katerega 
pravice zastopa, katere koli kolektivne 
organizacije, v imenu katere upravlja 
pravice na podlagi sporazuma o 
zastopanju, ali katerega koli uporabnika 
nemudoma da na voljo naslednje 
informacije v elektronski obliki:

črtano

(a) standardne licenčne pogodbe in 
veljavne tarife;
(b) repertoar in pravice, ki jih upravlja, 
ter zajete države članice;
(c) seznam sporazumov o zastopanju, ki 
jih je sklenila, vključno z informacijami o 
drugih sodelujočih kolektivnih 
organizacijah, zastopanem repertoarju in 
ozemeljskem področju uporabe, ki ga vsak 
tak sporazum zajema.

Or. en

Predlog spremembe 199
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija na zahtevo katerega koli 
imetnika pravic, katerega pravice zastopa, 
katere koli kolektivne organizacije, v 
imenu katere upravlja pravice na podlagi 

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic na 
svojem spletišču da javnosti na voljo 
naslednje informacije:
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sporazuma o zastopanju, ali katerega koli 
uporabnika nemudoma da na voljo 
naslednje informacije v elektronski obliki:

Or. en

Obrazložitev

Osnovne informacije o tarifah, licenčnih pogodbah, repertoarju in sporazumih o zastopanju 
so bistvene za dobro delujoč in pregleden trg proizvodov ustvarjalnosti. Osnovne informacije 
o cenah in proizvodih v prodaji ne bi smele biti na voljo samo na zahtevo. Če bo ta 
sprememba sprejeta, se lahko seznam v odstavku 18.1 premakne v 19.1 kot dodatek, odstavek 
18.1 pa se lahko izbriše.

Predlog spremembe 200
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija na zahtevo katerega koli 
imetnika pravic, katerega pravice zastopa, 
katere koli kolektivne organizacije, v 
imenu katere upravlja pravice na podlagi 
sporazuma o zastopanju, ali katerega koli 
uporabnika nemudoma da na voljo 
naslednje informacije v elektronski obliki:

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija nemudoma da na voljo in 
objavi naslednje informacije v elektronski 
obliki:

Or. de

Predlog spremembe 201
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) repertoar in pravice, ki jih upravlja, ter 
zajete države članice;

(b) repertoar in pravice, ki jih upravlja, ter 
zajete države članice ali, kjer zaradi 
obsega dejavnosti kolektivne organizacije 
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repertoarja ni mogoče opredeliti, 
kategorije del ali druge vsebine, ki jih 
predstavlja, pravice, ki jih upravlja, ter 
zajete države članice;

Or. en

Predlog spremembe 202
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg tega kolektivna organizacija na 
zahtevo katerega koli imetnika pravic ali 
katere koli kolektivne organizacije da na 
voljo vse informacije o delih, v zvezi s 
katerimi eden ali več imetnikov pravic ni 
bilo identificiranih, po možnosti vključno z 
naslovom dela, imenom avtorja, imenom 
založnika in katerimi koli drugimi 
ustreznimi razpoložljivimi informacijami, 
ki bi bile lahko potrebne za identifikacijo 
imetnikov pravic.

2. Poleg tega kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic da na voljo javnosti vse 
informacije o delih, v zvezi s katerimi eden 
ali več imetnikov pravic ni bilo 
identificiranih v skladu z določbami iz 
Direktive 2012/28/EU o nekaterih 
dovoljenih uporabah osirotelih del, po 
možnosti vključno z naslovom dela, 
imenom avtorja, imenom založnika in 
katerimi koli drugimi ustreznimi 
razpoložljivimi informacijami, ki bi bile 
lahko potrebne za identifikacijo imetnikov 
pravic.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki pravic, ki niso člani kolektivne organizacije, bi morali imeti možnost, da preverijo, če 
so njihova dela zabeležena kot neidentificirana. Poleg tega te informacije koristijo tako 
uporabnikom kot končnim potrošnikom. Direktiva o osirotelih delih vsebuje določbe o 
ravnanju v situacijah, ko imetnikov pravic ni mogoče najti, zato jo je zaradi doslednosti treba 
omeniti.

Predlog spremembe 203
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg tega kolektivna organizacija na 
zahtevo katerega koli imetnika pravic ali 
katere koli kolektivne organizacije da na 
voljo vse informacije o delih, v zvezi s 
katerimi eden ali več imetnikov pravic ni 
bilo identificiranih, po možnosti vključno z 
naslovom dela, imenom avtorja, imenom 
založnika in katerimi koli drugimi 
ustreznimi razpoložljivimi informacijami, 
ki bi bile lahko potrebne za identifikacijo 
imetnikov pravic.

2. Kolektivna organizacija na zahtevo 
katerega koli imetnika pravic ali katere koli 
kolektivne organizacije da na voljo vse 
informacije o delih, v zvezi s katerimi eden 
ali več imetnikov pravic ni bilo 
identificiranih, po možnosti vključno z 
naslovom dela, imenom avtorja, imenom 
založnika in katerimi koli drugimi 
ustreznimi razpoložljivimi informacijami, 
ki bi bile lahko potrebne za identifikacijo 
imetnikov pravic.

Or. en

Predlog spremembe 204
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija objavi naslednje informacije:

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic objavi 
vsaj naslednje informacije prek javno 
dostopnega spletišča:

Or. en

Predlog spremembe 205
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) seznam vseh glasbenih del in 
glasbenih pravic, ki se uporabljajo;

Or. de
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Predlog spremembe 206
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) seznam pravic, kategorij pravic ali 
vrst del, ki so jih imetniki pravic 
prostovoljno izključili iz kolektivnega 
upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 207
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) standardne licenčne pogodbe in 
veljavne tarife;

Or. en

Predlog spremembe 208
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) repertoar in pravice, ki jih upravlja, 
ter zajete države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 209
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka g d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gd) seznam sporazumov o zastopanju, ki 
jih je sklenila, vključno z informacijami o 
drugih sodelujočih kolektivnih 
organizacijah, zastopanem repertoarju in 
ozemeljskem področju uporabe, ki ga vsak 
tak sporazum zajema.

Or. en

Predlog spremembe 210
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, da se 
odstavek 1(a), (f) in (g) Priloge I ne 
uporablja za kolektivno organizacijo, ki 
na datum bilance stanja ne presega 
omejitev dveh od naslednjih treh meril:

črtano

(a) bilančna vsota: 350.000 EUR;
(b) neto promet: 700 000 EUR;
(c) povprečno število zaposlenih v 
poslovnem letu: deset.

Or. en

Predlog spremembe 211
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, da se 
odstavek 1(a), (f) in (g) Priloge I ne 
uporablja za kolektivno organizacijo, ki 
na datum bilance stanja ne presega 
omejitev dveh od naslednjih treh meril:

črtano

a) bilančna vsota: 350 000 EUR,
b) neto promet: 700 000 EUR,
c) povprečno število zaposlenih v 
poslovnem letu: deset.

Or. de

Predlog spremembe 212
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, da se 
odstavek 1(a), (f) in (g) Priloge I ne 
uporablja za kolektivno organizacijo, ki na 
datum bilance stanja ne presega omejitev 
dveh od naslednjih treh meril:

5. Odstavek 1(a), (f) in (g) Priloge I se ne 
uporablja za kolektivno organizacijo za 
upravljanje pravic, ki na datum bilance 
stanja ne presega omejitev dveh od 
naslednjih treh meril:

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko v skladu z boljšimi predpisi in zavezami Komisije mikrosubjekte 
oprostijo nekaterih morebiti obremenjujočih zahtev.

Predlog spremembe 213
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivne 
organizacije, ki imajo sedež na njihovem 
ozemlju, pri izdajanju večozemeljskih 
licenc za spletne pravice za glasbena dela 
izpolnjujejo zahteve iz tega naslova.

1. Države članice zagotovijo, da kolektivne 
organizacije, ki so dejavne na njihovem 
ozemlju, pri izdajanju večozemeljskih 
licenc za spletne pravice za glasbena dela 
izpolnjujejo zahteve iz tega naslova.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala veljati za vse kolektivne organizacije, ki so dejavne v vsaj eni državi 
članici, da bi preprečili poskuse izogibanja predpisom s prenosom sedeža izven EU. Člen bi 
moral biti skladen s členom 2.

Predlog spremembe 214
Josef Weidenholzer

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kolektivna organizacija, ki izdaja 
večozemeljske licence za spletne pravice 
za glasbena dela, ponudnikom spletnih 
glasbenih storitev, imetnikom pravic in 
drugim kolektivnim organizacijam
zagotovi posodobljene informacije v 
elektronski obliki, ki omogočajo 
identifikacijo spletnega glasbenega 
repertoarja, ki ga zastopa. To vključuje v 
celoti ali delno zastopana glasbena dela, 
pravice in države članice.

1. Kolektivna organizacija, ki izdaja 
večozemeljske licence za spletne pravice 
za glasbena dela, objavi posodobljene 
informacije, ki omogočajo identifikacijo 
spletnega glasbenega repertoarja, ki ga 
zastopa. To vključuje v celoti ali delno 
zastopana glasbena dela, pravice in države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 215
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kolektivne organizacije lahko sprejmejo 
razumne ukrepe za zaščito točnosti in 
celovitosti podatkov, nadzor nad njihovo 
ponovno uporabo in varovanje osebnih 
podatkov ter poslovno občutljivih 
informacij.

2. Kolektivne organizacije lahko sprejmejo 
razumne ukrepe za zaščito točnosti in 
celovitosti podatkov in varovanje osebnih 
podatkov ter, če je to potrebno, poslovno 
občutljivih informacij.

Or. en

Obrazložitev

Kolektivne organizacije ne bi smele imeti splošne pristojnosti za omejevanje „ponovne 
uporabe“ informacij, kar je pomembna temeljna človekova pravica.

Predlog spremembe 216
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice spodbujajo kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic in 
komercialne izvajalce k vzpostavitvi točne, 
celovite in posodobljene zbirke podatkov o 
svetovnem repertoarju, ki bo poenostavila 
izdajanje večozemeljskih licenc in licenc 
za več repertoarjev.

Or. en

Predlog spremembe 217
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kolektivna organizacija, ki izdaja 1. Kolektivna organizacija, ki izdaja 
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večozemeljske licence za spletne pravice 
za glasbena dela, ima na voljo postopke, na 
podlagi katerih lahko imetniki pravic in
druge kolektivne organizacije ugovarjajo 
vsebini podatkov iz člena 22(2) ali 
informacijam iz člena 23, kadar takšni 
imetniki pravic in kolektivne organizacije 
na podlagi utemeljenih dokazov menijo, da 
so podatki ali informacije v zvezi z 
njihovimi spletnimi pravicami za glasbena 
dela netočni. Če so zahteve zadovoljivo 
utemeljene, kolektivna organizacija 
zagotovi, da se podatki ali informacije 
nemudoma popravijo.

večozemeljske licence za spletne pravice 
za glasbena dela, ima na voljo postopke, na 
podlagi katerih lahko imetniki pravic,
druge kolektivne organizacije in 
uporabniki ugovarjajo vsebini podatkov iz 
člena 22(2) ali informacijam iz člena 23, 
kadar takšni imetniki pravic, kolektivne 
organizacije in uporabniki na podlagi 
utemeljenih dokazov menijo, da so podatki 
ali informacije v zvezi z njihovimi 
spletnimi pravicami za glasbena dela 
netočni. Če so zahteve zadovoljivo 
utemeljene, kolektivna organizacija 
zagotovi, da se podatki ali informacije 
nemudoma popravijo.

Or. en

Obrazložitev

Tudi uporabniki imajo legitimen interes, da so informacije, ki jih ima kolektivna organizacija 
za upravljanje pravic, točne.

Predlog spremembe 218
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če je to mogoče in zgolj če so bili 
stroški in koristi skupnega računa 
ovrednoteni, za namene iz odstavkov 3 in 
4, lahko kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic uvedejo postopek 
sodelovanja z drugimi kolektivnimi 
organizacijami, s katerim zagotovijo, da se 
izda ponudniku spletnih glasbenih storitev 
enotni skupni račun, kot določa člen 15a.

Or. en
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Predlog spremembe 219
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak sporazum o zastopanju, ki ga 
skleneta kolektivni organizaciji in s 
katerim ena kolektivna organizacija drugo 
pooblasti za izdajanje večozemeljskih 
licenc za spletne pravice za glasbena dela 
iz lastnega glasbenega repertoarja, je 
neizključen. Pooblaščena kolektivna 
organizacija te spletne pravice upravlja 
pod nediskriminacijskimi pogoji.

1. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic lahko, da bi omogočile združevanje 
številnih repertoarjev ter izdajanje licenc 
za več repertoarjev in večozemeljskih 
licenc, sklepajo sporazume o zastopanju z 
drugimi kolektivnimi organizacijami za 
upravljanje pravic, in sicer zaradi 
zagotavljanja usklajenosti in učinkovitosti 
takih licenc pod enakimi in 
nediskriminacijskimi pogoji. Vsak 
sporazum o zastopanju, ki ga skleneta 
kolektivni organizaciji za upravljanje 
pravic in s katerim ena kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic drugo 
pooblasti za izdajanje večozemeljskih 
licenc za spletne pravice za glasbena dela 
iz lastnega glasbenega repertoarja, ohranja 
zmožnost organizacije pooblastiteljice, da 
pooblasti drugo organizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 220
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak sporazum o zastopanju, ki ga 
skleneta kolektivni organizaciji in s 
katerim ena kolektivna organizacija drugo 
pooblasti za izdajanje večozemeljskih 
licenc za spletne pravice za glasbena dela 
iz lastnega glasbenega repertoarja, je 
neizključen. Pooblaščena kolektivna 
organizacija te spletne pravice upravlja 

1. Vsak sporazum o zastopanju, ki ga 
skleneta kolektivni organizaciji za 
upravljanje pravic in s katerim ena 
kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic drugo pooblasti za izdajanje 
večozemeljskih licenc za spletne pravice za 
glasbena dela iz lastnega glasbenega 
repertoarja, je neizključen. To ne omejuje 
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pod nediskriminacijskimi pogoji. pravice zadevne kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic, da omejeno število 
drugih kolektivnih organizacij za 
upravljanje pravic ali združenj za spletne 
pravice pooblasti za izdajanje 
večozemeljskih licenc za spletne pravice 
za glasbena dela iz lastnega glasbenega 
repertoarja in da sodeluje v omejenem 
številu združenj za spletne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 221
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak sporazum o zastopanju, ki ga 
skleneta kolektivni organizaciji in s 
katerim ena kolektivna organizacija drugo 
pooblasti za izdajanje večozemeljskih 
licenc za spletne pravice za glasbena dela 
iz lastnega glasbenega repertoarja, je 
neizključen. Pooblaščena kolektivna 
organizacija te spletne pravice upravlja 
pod nediskriminacijskimi pogoji.

1. Vsak sporazum o zastopanju, ki ga 
skleneta kolektivni organizaciji za 
upravljanje pravic in s katerim ena 
kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic drugo pooblasti za izdajanje 
večozemeljskih licenc za spletne pravice za
glasbena dela iz lastnega glasbenega 
repertoarja, ohranja zmožnost kolektivne 
organizacije pooblastiteljice, da pooblasti 
drugo kolektivno organizacijo za 
upravljanje pravic.

Or. en

Obrazložitev

Kolektivna organizacija, ki je izdala pooblastilo, bi morala ohraniti pravico (kakor se razume 
neizključnost), da pooblasti drugo kolektivno organizacijo za upravljanje svojega repertoarja. 
To bi bilo treba izrecno navesti.

Predlog spremembe 222
Wim van de Camp
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Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočile združevanje repertoarjev 
ter izdajanje licenc za več repertoarjev in 
večozemeljskih licenc za opredeljena 
ozemlja, lahko kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic sklepajo sporazume o 
zastopanju z drugimi kolektivnimi 
organizacijami za upravljanje pravic, 
omejene na določena ozemlja, pod 
enakimi in nediskriminacijskimi pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je izpostaviti, da imajo kolektivne organizacije možnost sklepanja sporazumov za 
specifična ozemlja in ne le obveznosti sklepanja sporazumov za vso Evropo.

Predlog spremembe 223
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pooblaščena kolektivna organizacija 
za upravljanje pravic te spletne pravice 
upravlja pod nediskriminacijskimi pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 224
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice spodbujajo sodelovanje 
med kolektivnimi organizacijami za 
upravljanje pravic na področju vodenja, 
upravljanja in izdajanja licenc za pravice.

Or. en

Predlog spremembe 225
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Države članice zagotovijo, da 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic ohranijo pravico, da samostojno 
določajo pogoje, zlasti glede tarif, glede 
na katere dovolijo uporabo svojega 
repertoarja.

Or. en

Predlog spremembe 226
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Države članice zagotovijo, da se za 
sporazume o zastopanju in združenja za 
spletne pravice, izmenjave informacij ali 
katero koli drugo obliko sodelovanja med 
kolektivnimi organizacijami za 
upravljanje pravic za namene izdajanja in 
upravljanja licenc za več repertoarjev in 
večozemeljskih licenc in/ali za namene 
vzpostavitve vsestransko primernih tarif in 
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pogojev za takšne licence ne uporabljajo 
določbe konkurenčnega prava, ki 
prepoveduje sporazume in usklajena 
ravnanja, katerih cilj ali učinek je 
omejevanje konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 227
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic, ki je pooblastiteljica, lahko omeji 
pooblastilo drugi kolektivni organizaciji 
za upravljanje pravic na zastopanje 
svojega lastnega repertoarja na določenih 
opredeljenih ozemljih.

Or. en

Obrazložitev

Da bi kolektivne organizacije za upravljanje pravic ohranile določeno prožnost pri 
oblikovanju središč, morajo sporazumi o zastopanju obdržati možnost za izbiro ozemelj 
namesto celotne EU kot edine ozemeljske možnosti.

Predlog spremembe 228
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice v istih pogojih, kjer je 
to mogoče, spodbujajo sodelovanje med 
kolektivnimi organizacijami za 
upravljanje pravic na področju vodenja, 
upravljanja in izdajanja licenc za pravice, 



PE508.268v01-00 98/105 AM\933267SL.doc

SL

in vzpostavijo pravni okvir za njihov 
pričetek in dejavnosti na čezmejni osnovi.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da so države članice obvezane k sprejetju nacionalnih zakonov za 
poenostavitev čezmejnega izdajanja licenc, saj nekatere obstoječe nacionalne ureditve ovirajo 
doseganje tega cilja.

Predlog spremembe 229
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice v istih pogojih, kjer je 
to mogoče, spodbujajo sodelovanje med 
kolektivnimi organizacijami za 
upravljanje pravic na področju vodenja, 
upravljanja in izdajanja licenc za pravice, 
in vzpostavijo pravni okvir za njihov 
pričetek in dejavnosti na čezmejni osnovi.

Or. en

Predlog spremembe 230
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaprošena kolektivna organizacija, ki se 
odloči, da ne bo sprejela zahteve iz 
odstavka 1, pisno obvesti kolektivno 
organizacijo, ki je zaprosila za sporazum, 
o svoji odločitvi in o razlogih za takšno 
odločitev.
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Or. en

Predlog spremembe 231
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Provizija za upravljanje za storitev, ki jo 
zaprošena kolektivna organizacija opravlja 
za organizacijo, ki je zaprosila za 
sporazum, ne presega razumnih stroškov, 
ki jih je imela kolektivna organizacija pri 
upravljanju repertoarja kolektivne 
organizacije, ki je zaprosila za sporazum, 
ter razumno maržo.

Provizija za upravljanje za storitev, ki jo 
zaprošena kolektivna organizacija opravlja 
za organizacijo, ki je zaprosila za 
sporazum, ne presega razumnih stroškov, 
ki jih je imela kolektivna organizacija pri 
upravljanju repertoarja kolektivne 
organizacije, ki je zaprosila za sporazum.

Or. en

Predlog spremembe 232
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Zaprošena kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic je obvezana, da aktivno 
zastopa pravice kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic, ki je zaprosila za 
sporazum, na enak in nediskriminativen 
način, kot zastopa svoj lastni repertoar pri 
izdaji ali ponujanju večozemeljskih licenc.

Or. en

Obrazložitev

Pri izvajanju obveznosti je treba repertoarje obravnavati enako in uporabnikom teh združenih 
repertoarjev zaračunati enako tarifo.
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Predlog spremembe 233
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Zaprošena kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic izdaja licence za 
repertoar kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic, ki je zaprosila za 
sporazum, v svojih odnosih z uporabniki 
pod enakimi pogoji kot za svoj repertoar 
in repertoarja kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic, ki je zaprosila za 
sporazum, ne izključi iz licenciranega 
repertoarja, razen če se kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic, ki je 
zaprosila za sporazum, izrecno strinja s 
takšno izključitvijo.

Or. en

Obrazložitev

Kjer velja obveznost vključitve, bi morala veljati tudi obveznost izvajanja: To je edino 
jamstvo, da je repertoar del sporazumov o licenciranju.

Predlog spremembe 234
Wim van de Camp

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Če prošnjo kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic, ki je zaprosila za 
zastopanje svojih pravic v skladu s členom 
28, zavrnejo vse zaprošene kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic, ki so 
skladne z naslovom III te direktive, lahko 
kolektivna organizacija za upravljanje 
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pravic, ki je zaprosila za sporazum, 
ponudi ali izda večozemeljske licence za 
spletne pravice za glasbena dela v svojem 
repertoarju za ozemlja, za katera je 
prejela izrecno pooblastilo svojih članov 
in/ali drugih kolektivnih organizacij za 
upravljanje pravic.

Or. en

Obrazložitev

Kolektivne organizacije za upravljanje pravic, ki so skladne z naslovom III, nimajo nobene 
prave spodbude, da postanejo centri za druge kolektivne organizacije, saj bo to privedlo le do 
več bremen in upravnih stroškov za te organizacije.

Predlog spremembe 235
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Zaprošena kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic in kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic, ki je 
zaprosila za sporazum, se lahko 
dogovorita za odbitek, ki se doda proviziji 
za upravljanje za namene socialnih, 
kulturnih in izobraževalnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 236
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 18(1)(a) in 18(1)(c) ter členi 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 32 in 36 se uporabljajo tudi 

Člena 18(1)(c) in 19(1)(fa) ter členi 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 in 36 se 
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za subjekte, ki so v celoti ali delno v lasti 
kolektivne organizacije ter ki ponujajo ali 
izdajajo večozemeljske licence za spletne 
pravice za glasbena dela.

uporabljajo tudi za subjekte, ki so v celoti 
ali delno v lasti kolektivne organizacije ter 
ki ponujajo ali izdajajo večozemeljske 
licence za spletne pravice za glasbena dela.

Or. en

Predlog spremembe 237
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 28 in 29 se ne uporabljata, če 
takšen subjekt izda ali ponuja izdajo 
večozemeljskih licenc za spletne pravice 
za glasbena dela posameznega imetnika 
pravic ali zgolj združi pravice za ista 
glasbena dela, pri čemer je edini namen, 
da lahko v primeru takšnih del licence 
izdajajo skupno za pravico do 
razmnoževanja in pravico do javne 
priobčitve del.

Or. en

Predlog spremembe 238
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve iz tega naslova se ne uporabljajo 
za kolektivne organizacije, ki na podlagi 
prostovoljnega združevanja zahtevanih 
pravic in v skladu s pravili o konkurenci iz 
členov 101 in 102 PDEU izdajo 
večozemeljsko licenco za spletne pravice 
za glasbena dela, za katero zaprosi 
izdajatelj programa, da lahko svoje radijske 

Zahteve iz tega naslova se ne uporabljajo 
za kolektivne organizacije, ki na podlagi 
prostovoljnega združevanja zahtevanih 
pravic in v skladu s pravili o konkurenci iz 
členov 101 in 102 PDEU izdajo licenco za 
spletne pravice za glasbena dela, za katero 
zaprosi izdajatelj programa, da lahko da na 
voljo svoje radijske ali televizijske 
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ali televizijske programe sporoči in da na 
voljo javnosti istočasno s prvotnim 
oddajanjem ali po njem in tudi kakršen
koli spletni material, ki ga ustvari 
izdajatelj programa in je pomožen 
prvotnemu oddajanju radijskega ali 
televizijskega programa.

programe in tudi kakršne koli spletne 
ponudbe.

Or. de

Predlog spremembe 239
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivne 
organizacije svojim članom in imetnikom 
pravic zagotovijo dostop do učinkovitih in 
pravočasnih postopkov za obravnavanje 
pritožb in reševanje sporov, zlasti v zvezi s 
pooblastilom za upravljanje pravic ter 
prekinitvijo ali umikom pravic, pogoji 
članstva, pobiranjem zneskov, do katerih 
so upravičeni imetniki pravic, odbitki in 
razporeditvijo.

1. Države članice zagotovijo, da kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic svojim 
članom in imetnikom pravic zagotovijo 
dostop do učinkovitih in pravočasnih 
postopkov za obravnavanje pritožb in 
reševanje sporov, zlasti v zvezi s 
pooblastilom za upravljanje pravic ter 
prekinitvijo ali umikom pravic, pogoji 
članstva, pobiranjem zneskov, do katerih 
so upravičeni imetniki pravic, odbitki in 
razporeditvijo. Postopki za obravnavanje 
pritožb in reševanje sporov so neodvisni.

Or. en

Predlog spremembe 240
Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 35 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Reševanje sporov za uporabnike Reševanje sporov z uporabniki

Or. de
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Predlog spremembe 241
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se spori 
med kolektivnimi organizacijami in 
uporabniki o obstoječih ter predlaganih 
pogojih za izdajo licenc, tarifah in kakršni 
koli zavrnitvi izdaje licence lahko 
predložijo sodišču ter, če je primerno, 
neodvisnemu in nepristranskemu organu za 
reševanje sporov.

1. Države članice zagotovijo, da se spori 
med kolektivnimi organizacijami in 
uporabniki o obstoječih ter predlaganih 
pogojih za izdajo licenc, tarifah in kakršni 
koli zavrnitvi izdaje licence lahko 
predložijo neodvisnemu in 
nepristranskemu organu za reševanje 
sporov.

Or. en

Obrazložitev

Tudi uporabniki bi morali imeti dostop do reševanja sporov. Pravico, da uporabnik tudi ali 
namesto tega vloži tožbo na sodišču, obravnava odstavek 2, zato je tukaj ni treba omenjati.

Predlog spremembe 242
Christian Engström

Predlog direktive
Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 39 stalno spremljajo, ali 
kolektivne organizacije s sedežem na 
njihovem ozemlju pri izdajanju 
večozemeljskih licenc za spletne pravice za 
glasbena dela izpolnjujejo zahteve iz 
naslova III te direktive.

1. Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi iz člena 39 stalno spremljajo, ali 
kolektivne organizacije, aktivne na 
njihovem ozemlju, pri izdajanju 
večozemeljskih licenc za spletne pravice za 
glasbena dela izpolnjujejo zahteve iz 
naslova III te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Skladnost z opredelitvijo iz člena 2.
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