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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija je julija 2012 predlagala direktivo, ki vsebuje splošne določbe o kolektivnem 
upravljanju pravic v vseh sektorjih.  Poleg tega vsebuje posebne določbe o izdajanju 
večozemeljskih licenc za glasbena dela za spletno uporabo.  Predlog je treba obravnavati v 
okviru sporočila Komisije z naslovom „Evropska digitalna agenda“ in strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Njen namen je olajšati izdajanje licenc za pravice 
in, splošneje, dostop do privlačnih digitalnih vsebin, zlasti v čezmejnem okolju, s tem pa 
potrošnikom in podjetjem omogočiti, da v celoti izkoristijo možnosti, ki jih nudi enotni 
digitalni trg. 

Intelektualna lastnina je, kot je zapisano v aktu za enotni trg iz aprila 2011, med ključnimi 
področji, kjer je potrebno ukrepanje na ravni EU, da se odpravi sedanja kriza, spodbudi rast in 
okrepi zaupanje v enotni trg.  Študije so pokazale, da ustvarjalni sektor znatno prispeva k 
BDP in zaposlovanju v državah članicah. Kljub temu pa je upravljanje kolektivnih pravic v 
EU še vedno nepregledno. Zlasti to velja za sisteme pobiranja prihodkov od pravic, izračune 
tarif in razdeljevanje zbranih provizij, o čimer se razpravlja že vrsto let.

Imetniki pravic se pogosto pritožujejo, da ne prejmejo tistega, do česar so upravičeni. Zaradi 
dolgih in nejasnih postopkov, ki jih kolektivne organizacije uporabljajo pri plačevanju in 
razdeljevanju provizij, obstaja tveganje, da bo prišlo med uporabniki do zmede in nezaupanja. 
To zavira ustvarjalnost in vodi v manj pregleden notranji trg. Zahtevajo tudi več jasnosti v 
zvezi z uporabo zneskov, ki jih ni mogoče razdeliti. Po drugi strani pa uporabniki pogosto 
težko razumejo, kakšne provizije bi morali plačati in katera kolektivna organizacija je 
odgovorna za katero provizijo. 

Nazadnje, kolektivne organizacije nudijo storitve za eno ali več skupin pravic in imetnikov 
pravic v državi članici in so mnogokrat de jure ali de facto monopoli. Zaradi tega ni mogoče 
govoriti o resnično konkurenčnem enotnem trgu na tem področju.  

Pripombe pripravljavca mnenja

Predlog Komisije pomeni velik napredek na področju upravljanja kolektivnih pravic in 
pripravljavec mnenja se strinja s stališčem Komisije, da je treba na tem področju vzpostaviti 
pravni okvir. 

Vendar je potrebne več drznosti, da bi spodbudili več inovacij in intelektualnega ustvarjanja 
na celotnem enotnem trgu, ki bo v korist umetnikov, ponudnikov storitev, potrošnikov in 
evropskega gospodarstva na splošno.  Pripravljavec mnenja želi, da bi direktiva med drugim 
prinesla več preglednosti za uporabnike in imetnike pravic, zmanjšala upravno breme ter 
izboljšala zaščito interesov imetnikov pravic.  Namen tega mnenja je prispevati k doseganju 
teh ciljev z obravnavo naslednjih glavnih vprašanj.  

Prvič, kolektivne organizacije bi morale zato, da se zagotovi boljša preglednost in prepreči 
dvojno zaračunavanje, vzpostaviti osrednjo kontaktno točko za uporabnike. Morale bi 
sodelovati in s tem zagotoviti, da uporabnik prejeme en sam račun. Pogoj za to je dobro 
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delujoč sistem souporabe podatkov med temi organizacijami. 

Drugič, tarife za licence/provizije bi morale biti bolj pregledne. Na enotnem računu bi morale 
biti jasno navede kolektivne organizacije, ki sodelujejo, licencirana dela in njihova dejanska 
uporaba.  V primeru spora bi morali biti na voljo neodvisni in nepristranski organi z ustreznim 
strokovnim znanjem za njihovo reševanje.  Poleg tega bi se morale zahteve po preglednosti 
uporabljati za vse kolektivne organizacije, da se prepreči razdrobljenost. Direktiva bi morala 
tudi v celoti izkoristi sedanji tehnološki napredek s spodbujanjem uporabnikov, imetnikov 
pravic in kolektivnih organizacij k pridobivanju in deljenju informacij preko posameznih 
spletnih računov.  

Tretjič, spodbujati bi bilo treba preudarno uporabo zbranih prihodkov in torej omejiti tvegane 
naložbe teh sredstev. Kolektivne organizacije ne bi smele vlagati sredstev na način, ki bi 
lahko privedel do izgube prihodkov, ki pripadajo imetnikom pravic. 

Četrtič, pravice in interesi imetnikov pravic bi morali biti bolje zaščiteni tako, da bo 
upravljanje njihovih pravic podprto s pogostejšim in rednim plačevanjem zneskov ter 
izboljšano preglednostjo uporabe njihovih del. 

Nazadnje, pripravljavec mnenja pozdravlja naslov III direktive o večozemeljskem izdajanju 
licenc za spletne pravice za glasbena dela. Kot določata Pogodba in direktiva o storitvah, 
svoboda ustanavljanja in zagotavljanja čezmejnih storitev, vključno s storitvami upravljanja 
kolektivnih pravic, predstavlja gradnik enotnega trga in bi se jo torej moralo v celoti izvajati. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
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 

(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. Člen 
17(11) direktive vsebuje izjemo, v skladu s 
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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.

katero se določbe iz člena 16 o svobodi 
zagotavljanja storitev ne uporabljajo za 
intelektualne pravice kot takšne.  Vendar 
se odstopanje ne nanaša na storitve, 
povezane z upravljanjem takšnih pravic. 
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. en

Predlog spremembe 2
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 
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.

(10) Članstvo v kolektivnih organizacijah 
bi moralo temeljiti na objektivnih in 
nediskriminacijskih merilih, tudi v zvezi z
združenji imetnikov pravic, kot so druge 
kolektivne organizacije ali sindikati, 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 3
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 

(11) Kolektivne organizacije morajo 
delovati v najboljšem interesu svojih
imetnikov pravic in članov. Zato je 



PE508.055v01-00 6/29 PA\931545SL.doc

SL

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.

pomembno, da se zagotovijo sistemi, ki 
članom kolektivnih organizacij, se pravi 
imetnikom pravic in subjektom, ki 
neposredno zastopajo njihove interese,
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.

Or. en

Predlog spremembe 4
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) 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, ki 
zastopajo različne kategorije imetnikov 
pravic, omogočiti zastopanost v organu, ki 
opravlja to funkcijo.

Or. en
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Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Kolektivne organizacije pobirajo, 
upravljajo in razdeljujejo prihodek iz 
naslova izkoriščanja pravic, za katere so jih 
pooblastili imetniki pravic. Do tega 
prihodka so končno upravičeni imetniki 
pravic, ki so lahko člani navedene ali druge 
organizacije. Zato je pomembno, da 
kolektivne organizacije zelo skrbno 
pobirajo, upravljajo in razdeljujejo ta 
prihodek. Točna razporeditev je mogoča le, 
kadar kolektivne organizacije vodijo 
ustrezne evidence o članstvu, licencah in 
uporabi del ter druge vsebine. Kadar je 
ustrezno, bi morali podatke zagotoviti tudi 
imetniki pravic in uporabniki, preverjale pa 
bi jih kolektivne organizacije. Pobrane 
zneske, do katerih so upravičeni imetniki 
pravic, bi bilo treba upravljati ločeno od 
vseh lastnih sredstev kolektivne 
organizacije, pri čemer bi morala 
kolektivna organizacija v primeru, ko te 
zneske pred razdelitvijo imetnikom pravic 
uporabi za naložbe, upoštevati splošno 
naložbeno politiko, o kateri odloča 
skupščina kolektivne organizacije. Za 
ohranitev visoke ravni zaščite pravic 
imetnikov pravic in zagotovitev, da se vsi 
prihodki, ki lahko izhajajo iz izkoriščanja 
njihov pravic, zagotovijo v korist 
imetnikov pravic, bi bilo treba naložbe 
kolektivnih organizacij upravljati v skladu 
z merili, ki jo zavezujejo k preudarnemu 
ravnanju in hkrati omogočajo njeno 
odločanje o najvarnejši in najučinkovitejši 
naložbeni politiki. To bi moralo omogočiti, 
da kolektivna organizacija izbere dodelitev 
sredstev, ki ustreza natančni obliki in 
trajanju kakršne koli izpostavljenosti
tveganju katerih koli naloženih prihodkov 
iz pravic, ki neupravičeno ne posega v 

(15) Kolektivne organizacije pobirajo, 
upravljajo in razdeljujejo prihodek iz 
naslova izkoriščanja pravic, za katere so jih 
pooblastili imetniki pravic. Do tega 
prihodka so končno upravičeni imetniki 
pravic, ki so lahko člani navedene ali druge 
organizacije. Zato je pomembno, da 
kolektivne organizacije zelo skrbno 
pobirajo, upravljajo in razdeljujejo ta 
prihodek. Točna razporeditev je mogoča le, 
kadar kolektivne organizacije vodijo 
ustrezne evidence o članstvu, licencah in 
uporabi del ter druge vsebine. Kadar je 
ustrezno, bi morali podatke zagotoviti tudi 
imetniki pravic in uporabniki, preverjale pa 
bi jih kolektivne organizacije. Pobrane 
zneske, do katerih so upravičeni imetniki 
pravic, bi bilo treba upravljati ločeno od 
vseh lastnih sredstev kolektivne 
organizacije, pri čemer bi morala 
kolektivna organizacija v primeru, ko te 
zneske pred razdelitvijo imetnikom pravic
uporabi za naložbe, upoštevati splošno 
naložbeno politiko, o kateri odloča 
skupščina kolektivne organizacije. Za 
ohranitev visoke ravni zaščite pravic 
imetnikov pravic in zagotovitev, da se vsi 
prihodki, ki lahko izhajajo iz izkoriščanja 
njihov pravic, zagotovijo v korist 
imetnikov pravic, bi bilo treba naložbe 
kolektivnih organizacij upravljati v skladu 
z merili, ki jo zavezujejo k preudarnemu 
ravnanju in hkrati omogočajo njeno 
odločanje o najvarnejši in najučinkovitejši 
naložbeni politiki. To bi moralo omogočiti, 
da kolektivna organizacija izbere varno in 
dobičkonosno dodelitev sredstev, ki
preprečuje izpostavljenost tveganju katerih 
koli naloženih prihodkov iz pravic, ki 
neupravičeno ne posega v katere koli 
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katere koli prihodke iz pravic, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic. Poleg tega 
morajo kolektivne organizacije za 
zagotovitev ustrezne in učinkovite 
razdelitve zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic, sprejeti skrbne 
in razumne ukrepe v dobri veri, s katerimi 
se identificirajo in locirajo ustrezni 
imetniki pravic. Ustrezno je tudi, da se 
zagotovi, da člani kolektivnih organizacij 
odobrijo pravila, ki urejajo kakršne koli 
razmere, v katerih pobranih zneskov zaradi 
neidentificiranih ali nelociranih imetnikov 
pravic ni mogoče razdeliti.

prihodke iz pravic, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic. Poleg tega morajo 
kolektivne organizacije za zagotovitev 
ustrezne, pravočasne in učinkovite 
razdelitve zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic, sprejeti skrbne 
in razumne ukrepe v dobri veri, s katerimi 
se identificirajo in locirajo ustrezni 
imetniki pravic. Ustrezno je tudi, da se 
zagotovi, da člani kolektivnih organizacij 
odobrijo pravila, ki urejajo kakršne koli 
razmere, v katerih pobranih zneskov zaradi 
neidentificiranih ali nelociranih imetnikov 
pravic ni mogoče razdeliti.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pošteni poslovni pogoji licenciranja so 
zlasti pomembni za zagotovitev, da lahko 
uporabniki pridobijo licence za dela in 
drugo zaščiteno vsebino, pri čemer pravice 
za ta dela zastopa kolektivna organizacija, 
ter da imetniki pravic prejmejo 
nadomestilo. Kolektivne organizacije in 
uporabniki bi zato morali pogajanja v zvezi 
z licenciranjem voditi v dobri veri in 
uporabljati tarife, določene na podlagi 
objektivnih meril.

(18) Pošteni poslovni pogoji licenciranja so 
zlasti pomembni za zagotovitev, da lahko 
uporabniki pridobijo licence za dela in 
drugo zaščiteno vsebino, pri čemer pravice 
za ta dela zastopa kolektivna organizacija, 
ter da imetniki pravic prejmejo 
nadomestilo. Kolektivne organizacije in 
uporabniki bi zato morali pogajanja v zvezi 
z licenciranjem voditi v dobri veri in 
uporabljati tarife, določene na podlagi 
objektivnih in nediskriminatornih meril.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Kolektivne organizacije in 
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uporabniki bi morali vzpostaviti postopek 
komunikacije, da se uporabnikom 
zagotovijo potrebne informacije o uporabi 
licenc in za natančno poročanje o 
dejanski uporabi licenciranih del. 

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) Potrebno je tesno medsebojno 
sodelovanje kolektivnih organizacij, da se 
izboljša preglednost in prepreči primere, 
ko uporabniki prejmejo več računov za 
iste pravice do istega dela. Takšno 
sodelovanje bi moralo zajemati 
združevanje informacij o licencah in 
uporabi del v skupno podatkovno bazo, 
usklajeno in skupno izdajanje računov in 
pobiranje prihodkov od pravic. 

Or. en

Predlog spremembe 9
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 

(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.
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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.

Or. en

Predlog spremembe 10
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, 

(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,
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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.

ne da bi zlorabila svojo tržno moč, 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.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Digitalna tehnologija omogoča 
avtomatizirano spremljanje uporabe 
licenciranih glasbenih del s strani 
imetnikov licenc, ki ga izvajajo kolektivne 
organizacije, in olajšuje izdajanje računov.
Industrijski standardi za uporabo na 
glasbenem področju, poročanje o prodaji in 
izdajanje računov so bistveni za 
učinkovitejšo izmenjavo podatkov med 
kolektivnimi organizacijami in uporabniki.
Pri spremljanju uporabe licenc bi bilo treba 
spoštovati temeljni pravici, in sicer pravico 
do spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja ter pravico do varstva osebnih 
podatkov. Za zagotovitev, da se s to večjo 
učinkovitostjo dosežeta hitrejše finančno 
obravnavanje in s tem hitrejša zagotovitev 
plačil imetnikom pravic, kolektivne 
organizacije ne bi smele odlašati pri 
izdajanju računov ponudnikom storitev in 
razdeljevanju zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic. Da bi bila ta 
zahteva učinkovita, si morajo imetniki 
licenc prizadevati, da kolektivnim 
organizacijam zagotavljajo točna in 
pravočasna poročila o uporabi del. Od
kolektivnih organizacij se ne bi smelo 
zahtevati, da sprejemajo poročila 
uporabnikov v lastniških formatih, kadar so 
na voljo splošno uporabni industrijski 

(27) Digitalna tehnologija omogoča 
avtomatizirano spremljanje uporabe 
licenciranih glasbenih del s strani 
imetnikov licenc, ki ga izvajajo kolektivne 
organizacije, in olajšuje izdajanje računov.
Industrijski standardi za uporabo na 
glasbenem področju, poročanje o prodaji in 
izdajanje računov so bistveni za 
učinkovitejšo izmenjavo podatkov med
kolektivnimi organizacijami in uporabniki.
Pri spremljanju uporabe licenc bi bilo treba 
spoštovati temeljni pravici, in sicer pravico 
do spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja ter pravico do varstva osebnih 
podatkov. Kolektivne organizacije bi 
morale zato, da se s to večjo učinkovitostjo 
dosežeta hitrejše finančno obravnavanje in 
s tem hitrejša izplačila imetnikom pravic,
vzpostaviti postopke medsebojnega 
sodelovanja in tako zagotoviti, da vsak 
uporabnik prejme enotni skupni račun, 
med imetnike pravic pa nemudoma 
razdeliti zneske, do katerih so upravičeni.
Da bi bila ta zahteva učinkovita, si morajo 
imetniki licenc prizadevati, da kolektivnim 
organizacijam zagotavljajo točna in 
pravočasna poročila o uporabi del. Od 
kolektivnih organizacij se ne bi smelo 
zahtevati, da sprejemajo poročila 
uporabnikov v lastniških formatih, kadar so 
na voljo splošno uporabni industrijski 
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standardi. standardi.

Or. en

Predlog spremembe 12
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 upravljanja
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.
(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „spletne pravice za glasbena dela“ 
pomenijo katere koli pravice za glasbena 
dela iz členov 2 in 3 Direktive 2001/29/ES, 
ki so potrebne za zagotavljanje spletnih 
glasbenih storitev;

(l) „spletne pravice za glasbena dela“ 
pomenijo katere koli avtorske pravice za 
glasbena dela iz členov 2 in 3 
Direktive 2001/29/ES, ki so potrebne za 
zagotavljanje spletnih glasbenih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 4
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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 interesu 
svojih imetnikov pravic in članov in da 
imetnikom pravic, katerih pravice 
upravljajo, ne nalagajo nobenih obveznosti, 
ki niso objektivno potrebne za zaščito 
pravic in interesov teh imetnikov pravic.

Or. en

Predlog spremembe 15
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 v treh mesecih od 
datuma prenosa te direktive obvestijo svoje 
člane o njihovih pravicah v skladu z 
odstavki 1 do 6.

Or. en

Predlog spremembe 16
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 ali katere koli druge 
člane, opredeljene v členu 3(c) za člane, če 
ti izpolnjujejo zahteve glede članstva.
Prošnjo za članstvo lahko zavrnejo le na 
podlagi objektivnih in nediskriminatornih
meril. Ta merila so navedena v statutu ali 
pogojih članstva kolektivne organizacije in 
so javno dostopna.

Or. en
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Predlog spremembe 17
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 pooblaščena, da sprejme 
strateške odločitve kolektivne 
organizacije, njihovo  izvajanje pa se 
lahko prenese na organ, ki izvršuje 
nadzorno funkcijo.

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Skupščina je pristojna za odločanje 
glede imenovanja ali razrešitve direktorjev 
ter za odobritev njihovega plačila in drugih 
ugodnosti, kot so nedenarne ugodnosti, 
priznanje pokojnine, pravica do drugih 
priznanj in pravice do odpravnine.

4. Skupščina je pristojna za odločanje 
glede imenovanja ali razrešitve direktorjev, 
spremljanje njihove splošne učinkovitosti
ter za odobritev njihovega plačila in drugih 
ugodnosti, kot so nedenarne ugodnosti, 
priznanje pokojnine, pravica do drugih 
priznanj in pravice do odpravnine.

Or. en

Predlog spremembe 19
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 

(b) dodelitvi 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
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prenesti to odločitev na organ, ki opravlja 
nadzorno funkcijo;

prenesti to odločitev na organ, ki opravlja 
nadzorno funkcijo;

Or. en

Predlog spremembe 20
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 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, morajo biti v 
organu, ki opravlja to funkcijo, pošteno in 
uravnoteženo zastopani, da se zagotovi 
njihovo učinkovito sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Organ, ki mu je zaupana nadzorna 
funkcija, skupščini poroča o izvajanju 
svojih odgovornosti, določenih v členu 7.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3
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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. en

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kolektivna organizacija prihodkov iz 
pravic in kakršnega koli prihodka iz naložb 
ne sme uporabljati za svoj račun, lahko pa 
odbije provizije za njihovo upravljanje.

3. Kolektivna organizacija prihodkov iz 
pravic in kakršnega koli prihodka iz naložb 
ne sme uporabljati za svoj račun, lahko pa
v skladu s pravili iz člena 7(5)(d) odbije 
provizije za njihovo upravljanje.

Or. en

Predlog spremembe 24
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) sredstva se vložijo v najboljšem 
interesu imetnikov pravic; v primeru 
kakršnega koli morebitnega nasprotja 
interesov kolektivna organizacija zagotovi, 
da je naložba opravljena zgolj v interesu
imetnikov pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) sredstva se vlagajo, posredno ali 
neposredno, samo v investicijske 
produkte, pri katerih se znesek glavnice 
ob njihovi zapadlosti ne zmanjša;

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) sredstva se vlagajo na način, ki ne 
posega v kakršne koli pravice do prihodka 
iz pravic, do katerih so upravičeni njihovi 
imetniki;

Or. en

Predlog spremembe 27
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, 

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
vsaj četrtletno. Kolektivna organizacija to 
razdelitev in plačila izvede natančno ter 
zagotovi enako obravnavo vseh kategorij 
imetnikov pravic.
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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

Predlog spremembe 28
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 s pogostostjo razdelitve 
in plačil 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 
kolektivne organizacije rok iz tega 
odstavka spoštovale.  V teh primerih 
kolektivne organizacije opravijo razdelitev 
in plačila imetnikom pravic najkasneje 12 
mesecev potem, ko so bili pobrani 
prihodki iz pravic.

Or. en

Predlog spremembe 29
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 

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti, se 
kolektivna organizacija po dveh letih od 
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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.

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, dodeli v skladu s členom 7(5)(b)
zadevne zneske v najboljšem interesu 
imetnikov pravic, katerih pravice 
upravlja, ne da bi pri tem posegla v 
pravico imetnika pravic, da od nje zahteva 
te zneske.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene odstavka 2 ukrepi za 
identificiranje in lociranje imetnikov pravic 
vključujejo preverjanje evidenc članstva in 
zagotovitev dostopa članov kolektivne 
organizacije in javnosti do seznama del in 
druge vsebine, v zvezi s katerimi eden ali 
več imetnikov pravic ni bilo identificiranih 
ali lociranih.

3. Za namene odstavka 2, kolektivna 
organizacija uvede učinkovite ukrepe za 
identificiranje in lociranje imetnikov 
pravic, obenem pa zagotavlja ustrezne 
zaščitne ukrepe za preprečevanje goljufij.  
Takšni ukrepi vključujejo preverjanje 
evidenc članstva in zagotovitev dostopa 
članov kolektivne organizacije in javnosti 
do seznama del in druge vsebine, v zvezi s 
katerimi eden ali več imetnikov pravic ni 
bilo identificiranih ali lociranih, 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 31
Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2
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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, takoj 
potem, ko so pobrani prihodki od pravic,
skrbno in natančno razdeljuje in plačuje 
zneske, do katerih so upravičene druge 
kolektivne organizacije.

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pogoji za izdajanje licenc temeljijo na 
objektivnih merilih, zlasti v zvezi s 
tarifami.

2. Pogoji za izdajanje licenc temeljijo na 
objektivnih in nediskriminatornih merilih, 
zlasti v zvezi s tarifami.

Or. en

Predlog spremembe 33
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.

Če tarife niso določene z nacionalnimi 
pravnimi ali upravnimi določbami, potem
izražajo ekonomsko vrednost pravic, s 
katerimi se trguje in naravo ter področje 
uporabe del in drugih zaščitenih vsebin 
ter storitev, ki jih zagotavlja kolektivna 
organizacija.

Or. en

Predlog spremembe 34
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 plačila in 
nadomestila, ni na voljo, kolektivna 
organizacija svojo določitev navedenih 
zneskov utemelji na z nediskriminatornimi 
merili in ekonomski vrednosti v trgovanju 
avtorske in sorodnih pravic, za katere se 
plača nadomestilo ali odškodnina, ter 
naravi in obseguuporabe del in drugih 
zaščitenih vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kolektivne organizacije in uporabniki 
vzpostavijo postopke, s katerimi 
zagotovijo, da se spoštujejo skupno 
dogovorjeni roki in so odgovori na 
njihova vprašanja podani v razumnem 
času.

Or. en

Predlog spremembe 36
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 
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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 vzpostavijo 
postopek medsebojnega sodelovanja v 
korist svojih imetnikov pravic, članov in 
uporabnikov. Takšen postopek 
sodelovanja zajema vsaj združevanje 
informacij v skupni podatkovni bazi o 
izdanih licencah in uporabi del ter drugih 
zaščitenih vsebinah, usklajeno in skupno 
zaračunavanje in pobiranje prihodkov od 
pravic. 
3. Postopek sodelovanja iz odstavka 2 
omogoča kolektivnim organizacijam, da 
usklajujejo zaračunavanje uporabnikom 
tako, da posamezni uporabnik prejme 
enotni skupni račun v zvezi s pravicam za 
dela in druge zaščitene vsebine, 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 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.

Or. en

Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Člen 16 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija vsakemu imetniku pravic, ki 
ga zastopa, najmanj enkrat na leto in v 
elektronski obliki da na voljo naslednje 
informacije:

Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija vsakemu imetniku pravic, ki 
ga neposredno zastopa, najmanj enkrat na 
leto v elektronski obliki in po potrebi na 
bolj redni podlagi preko posameznih 
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spletnih računov, da na voljo naslednje 
informacije:

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 16 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) na zahtevo, veljavne licenčne 
pogodbe in tarife; 

Or. en

Predlog spremembe 39
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 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 
in po potrebi preko posameznih spletnih 
računov:

Or. en

Predlog spremembe 40
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) standardne licenčne pogodbe in črtano
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veljavne tarife;

Or. en

Predlog spremembe 41
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, v kolikor pravic ne 
upravlja s skladu s shemo obveznega 
kolektivnega izdajanja licenc;

Or. en

Predlog spremembe 42
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) standardne licenčne pogodbe in 
veljavne tarife;

Or. en

Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) repertoar in pravice, ki jih upravlja, 
ter države članice, zajete v shemo 
obveznega kolektivnega izdajanja licenc;

Or. en
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Predlog spremembe 44
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 45
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kolektivna organizacija ponudnikom 
spletnih glasbenih storitev omogoči, da 
poročila o dejanski uporabi spletnih pravic 
za glasbena dela predložijo v elektronski 
obliki. Kolektivna organizacija omogoči 
uporabo vsaj ene metode poročanja, pri 
kateri se upoštevajo prostovoljni 
industrijski standardi ali prakse, oblikovane 
na mednarodni ravni ali ravni Unije, za 
elektronsko izmenjavo teh podatkov.
Kolektivna organizacija lahko zavrne 
poročilo uporabnika v lastniškem formatu, 
če organizacija omogoča poročanje, pri 
katerem se uporabi industrijski standard za 
elektronsko izmenjavo podatkov.

2. Kolektivna organizacija ponudnikom 
spletnih glasbenih storitev omogoči, da 
poročila o dejanski uporabi spletnih pravic 
za glasbena dela predložijo v skladu s 
členom 15a(1) v elektronski obliki.
Kolektivna organizacija omogoči uporabo 
vsaj ene metode poročanja, pri kateri se 
upoštevajo prostovoljni industrijski 
standardi ali prakse, oblikovane na 
mednarodni ravni ali ravni Unije, za 
elektronsko izmenjavo teh podatkov.
Kolektivna organizacija lahko zavrne 
poročilo uporabnika v lastniškem formatu, 
če organizacija omogoča poročanje, pri 
katerem se uporabi industrijski standard za 
elektronsko izmenjavo podatkov.

Or. en
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Predlog spremembe 46
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za potrebe odstavkov 3 in 4, 
kolektivne organizacije uvedejo postopek 
sodelovanja z drugimi kolektivnimi 
oragnizacijami, s katerim zagotovijo, da se 
izda ponudniku spletnih glasbenih storitev 
enotni skupni račun, kot določa člen 15a. 

Or. en

Predlog spremembe 47
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolektivna organizacija ima na voljo 
ustrezne postopke, s katerimi lahko 
ponudnik spletnih glasbenih storitev 
izpodbija točnost računa, tudi kadar 
ponudnik spletnih glasbenih storitev 
prejme račune od ene ali več kolektivnih 
organizacij za iste spletne pravice za isto 
glasbeno delo.

5. Kolektivna organizacija ima na voljo 
ustrezne postopke, s katerimi lahko 
ponudnik spletnih glasbenih storitev 
izpodbija točnost računa, tudi kadar 
ponudnik spletnih glasbenih storitev 
prejme več kot en račun za iste spletne 
pravice za isto glasbeno delo.

Or. en

Predlog spremembe 48
Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija, ki izdaja večozemeljske 
licence za spletne pravice za glasbena dela, 
po prejemu poročila o dejanski uporabi 
dela nemudoma razdeli zneske, do katerih 
so upravičeni imetniki pravic in ki izhajajo 

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna
organizacija, ki izdaja večozemeljske 
licence za spletne pravice za glasbena dela, 
po prejemu poročila o dejanski uporabi 
dela v skladu z roki in pogostostjo, 
določeno v členu 12(1), nemudoma razdeli 
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iz zadevnih licenc, razen kadar je za 
morebitno zamudo v zvezi s tem 
odgovoren ponudnik spletnih glasbenih 
storitev.

zneske, do katerih so upravičeni imetniki 
pravic in ki izhajajo iz zadevnih licenc, 
razen kadar je za morebitno zamudo v 
zvezi s tem odgovoren ponudnik spletnih 
glasbenih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 49
Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaprošena kolektivna organizacija pristane 
na takšno prošnjo, če že izdaja ali ponuja 
izdajo večozemeljskih licenc za isto 
kategorijo spletnih pravic za glasbena dela 
iz repertoarja ene ali več drugih 
kolektivnih organizacij.

Zaprošena kolektivna organizacija v 
razumnem času pristane na takšno 
prošnjo, če že izdaja ali ponuja izdajo 
večozemeljskih licenc za isto kategorijo 
spletnih pravic za glasbena dela iz 
repertoarja ene ali več drugih kolektivnih 
organizacij.

Or. en

Predlog spremembe 50
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 
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.

Člen 18(1)(c), člen 19(1)(fa) ter členi 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 in 36 se 
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 51
Predlog direktive
Člen 33
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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 
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.

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 
ali televizijske programe sporoči in da na 
voljo javnosti pred prvotnim oddajanjem, 
istočasno z njim ali po njem in tudi 
kakršen koli spletni material, ki ga ustvari 
izdajatelj programa in je pomožen 
prvotnemu oddajanju radijskega ali 
televizijskega programa.

Or. en

Predlog spremembe 52
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 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 obravnave pritožb 
in reševanja sporov so na voljo tako za 
avtorsko kot sorodne pravice.

Or. en
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Predlog spremembe 53
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, izračunu 
tarif in kakršni koli zavrnitvi izdaje licence 
lahko predložijo specializiranemu, 
neodvisnemu in nepristranskemu organu za 
reševanje sporov ali po potrebi sodišču.

Or. en

Predlog spremembe 54
Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Upravni stroški uporabe pravnega 
sredstva pri takšnem reševanju spora so 
razumni.

Or. en

Predlog spremembe 55
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spori z drugo kolektivno organizacijo o 
uporabi členov 24, 25, 26, 28 in 29.

(c) spori z drugo kolektivno organizacijo o 
uporabi členov 22, 23, 24, 25, 26, 28 in 29.

Or. en


