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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija želi s tem zakonodajnim predlogom za direktivo oblikovati ustrezen pravni okvir za 
kolektivno upravljanje pravic, ki jih v imenu imetnikov pravic upravljajo kolektivne 
organizacije, in sicer z oblikovanjem pravil, ki bodo zagotovila boljše upravljanje in večjo 
preglednost vseh kolektivnih organizacij, ter tudi s spodbujanjem in olajšanjem izdajanja 
večozemeljskih licenc za pravice avtorjev za njihova glasbena dela s strani kolektivnih 
organizacij, ki zastopajo avtorje, zlasti v novem digitalnem okolju.

Komisija se s tem odziva na več pozivov Parlamenta v resolucijah iz let 20041, 20072 in 20083

za predstavitev zavezujočega pravnega instrumenta na tem področju. Poudariti je treba, da vsi 
pomisleki, ki jih je izrazil Parlament, niso bili obravnavani, zlasti tisti v zvezi z čezmejnimi 
licencami za spletne pravice za glasbena dela iz priporočil Komisije iz leta 20054.

Veljavni pravni okvir za avtorske pravice v EU zaostaja za hitrim napredkom digitalne 
družbe. Spletno licenciranje naj bi olajšalo dostop do spletnih glasbenih vsebin v EU (prenos 
ali pretočno predvajanje), kolektivne organizacije s sedežem v EU pa bodo licence izdajale 
tudi za ponudnike spletnih storitev s sedežem v tujini za glasbo, ustvarjeno v tujini. Omenjena 
vprašanja vplivajo na komercialne vidike intelektualne lastnine in konkurenčnost ter imajo 
očitne mednarodne razsežnosti. S tega vidika bi z vzpostavitvijo enakih konkurenčnih 
pogojev za kolektivne organizacije, in sicer z uvedbo standardov upravljanja in preglednosti, 
ki bi veljali za vse organizacije, olajšali dostop do spletnih glasbenih vsebin.

Poročevalec želi zagotoviti, da strožje zahteve, ki jih ta zakonodaja uvaja glede preglednosti 
in administrativnih zmogljivosti kolektivnih organizacij, ne bi vodile v diskriminacijo 
kolektivih organizacij in komercialnih agentov s sedežem v EU v odnosu do njihovih 
tekmecev, ki delujejo na trgu EU, vendar imajo svoj sedež zunaj Unije, prav tako pa bi 
kolektivne organizacije odvrnili od delokalizacije. Hkrati želi poročevalec zagotoviti, da bi 
kolektive organizacije v EU še naprej igrale pomembno vlogo pri varovanju kulturne 
raznolikosti ter da bi pri evropskih in mednarodnih umetnikih postale priljubljeni partnerji za 
upravljanje pravic ob hkratnem zagotavljanju pravočasnega plačila za avtorje in ohranjanju 
najstrožjega nadzora nad tem, kdo jih bo zastopal za določene pravice. 

Vendarle pa prispevek trgovinske politike v osnovi nudi podporo, in sicer z izogibanjem 
nepotrebnim oviram in zagotavljanjem mednarodne konkurenčnosti. Zaradi tega se v poročilu 
poskuša sprejeti zmeren pristop in se omejiti na vidike iz predloga Komisije, ki so za 
mednarodno trgovino najbolj pomembni.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
                                               
1 Resolucija z dne 15. januarja 2004 (UL C 92 E, str. 425).
2 Resolucija z dne 13. marca 2007 (UL C 301 E, str. 64).
3 Resolucija z dne 25. septembra 2008 (UL C 8 E, str. 105).
4 UL L 276, str. 54.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Člen 2 – odstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov I, členi 13, 14, 15, 17 in 18 iz 
naslova II in naslov IV, razen členov 36 
in 40, se uporabljajo tudi za kolektivne 
organizacije s sedežem zunaj Unije za 
dejavnosti, ki jih izvajajo v Uniji.
Naslov I, členi 10, 11.1, 12, 15, 16, 18, 19 
in 20 iz naslova II, naslov III in členi 34, 
35, 37 in 38 iz naslova IV se uporabljajo 
tudi za neodvisne ponudnike storitev 
upravljanja pravic s sedežem znotraj ali 
zunaj Unije, ki delujejo kot predstavniki 
imetnikov pravic in upravljajo njihove 
pravice v Uniji na komercialni podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek direktive uvaja nekatere zahteve glede administrativnih zmogljivosti in preglednosti 
pri upravljanju pravic v EU. Ta predpis pa ne bi smel voditi v diskriminacijo domačih (EU) 
operaterjev na konkurenčnem mednarodnem trgu. Zato bi morale nekatere, zgoraj navedene 
določbe veljati za vse družbe za kolektivno upravljanje, četudi imajo sedež zunaj Unije. Na ta 
način bi se izognili temu, da bi bile evropske kolektivne organizacije v manj ugodnem 
položaju v primerjavi s tistimi s sedežem zunaj EU, hkrati pa bi se izognili selitvi dejavnosti 
upravljanja pravic izven EU. 

Predlog spremembe 2

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 

(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 



PA\931416SL.doc 5/12 PE508.022v01-00

SL

nadzorom njenih članov; nadzorom njenih članov ali je v celoti 
oziroma deloma v lasti ene ali več 
kolektivnih organizacij;

Or. en

Obrazložitev

Za preprečevanje izogibanja se obveznostim in neenakosti med tekmeci bi se morala direktiva 
uporabljati tudi za podružnice. Glej tudi predlog spremembe k členu 31.

Predlog spremembe 3

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 s sedežem v Uniji
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
prebivališče, sedež ali državljanstvo
imetnika pravic.

Or. en

Obrazložitev

Za imetnike pravic, ki bivajo zunaj EU, se uvede možnost sklepanja pogodb s kolektivnimi 
organizacijami v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe 4

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 

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 
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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.

organizacija to razdelitev in plačila izvede 
najpozneje 6 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

Zadrževanje prihodkov do dve leti je predolgo, saj morajo ustvarjalci prejeti plačilo 
pravočasno.

Predlog spremembe5

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 
pravičnih, razumnih in 
nediskriminatornih merilih, zlasti v zvezi 
s tarifami. 

Or. en

Obrazložitev

Pravična, razumna in nediskriminatorna merila so del standardnega besedila pri izdajanju 
licenc.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ekonomsko vrednost pravic, s katerimi se 
trguje, in so primerne glede na ekonomsko 
vrednost storitev, ki jih zagotavlja 
kolektivna organizacija.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je uvedena za ustreznejše sledenje sodni praksi Sodišča v zadevi Canal 5 proti 
STIM (C-52/07).

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveščanje imetnikov pravic, članov, 
drugih kolektivnih organizacij in 
uporabnikov na zahtevo

Obveščanje imetnikov pravic, članov, 
drugih kolektivnih organizacij in 
uporabnikov 

Or. en

Obrazložitev

Zaostritev zahtev glede preglednosti. Glej predloge sprememb k odstavkoma 1 in 2 člena 18.

Predlog spremembe 8

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 vsem imetnikom pravic,
katerih pravice zastopa, vsem kolektivnim 
organizacijam, v imenu katerih upravlja 
pravice na podlagi sporazuma o 
zastopanju, ali vsem uporabnikom
nemudoma da na voljo naslednje 
informacije v elektronski obliki:

Or. en
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Obrazložitev

Zaostritev zahtev glede preglednosti. Glej predloge sprememb k naslovu člena 18 in njegovem 
2. odstavku.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(c) seznam sporazumov o zastopanju, ki jih 
je sklenila, vključno z informacijami o 
drugih sodelujočih kolektivnih 
organizacijah, tudi tistih s sedežem zunaj 
Unije, zastopanem repertoarju in 
ozemeljskem področju uporabe, ki ga vsak 
tak sporazum zajema.

Or. en

Predlog spremembe 10

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 vsem 
imetnikom pravic ali kolektivnim 
organizacijam 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
vsemi drugimi ustreznimi razpoložljivimi 
informacijami, ki bi bile lahko potrebne za 
identifikacijo imetnikov pravic.

Or. en

Obrazložitev

Zaostritev zahtev glede preglednosti. Glej predloge sprememb k naslovu člena 18 in njegovem 
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1. odstavku.

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) veljavne tarife

Or. en

Obrazložitev

Zahteve glede preglednosti bi morale vključevati tudi veljavne tarife.

Predlog spremembe 12

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

Obrazložitev

Za ohranjanje odgovornosti kolektivnih organizacij mora za vse izmed njih veljati pravilo o 
objavi letnega poročila o preglednosti.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kolektivna organizacija, ki izdaja 
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.

1. Kolektivna organizacija, ki izdaja 
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) ter lahko 
imetniki pravic, druge kolektivne 
organizacije in ponudniki spletnih 
glasbenih storitev ugovarjajo
informacijam iz člena 23, kadar takšni 
imetniki pravic, kolektivne organizacije in 
ponudniki spletnih glasbenih storitev na
podlagi utemeljenih dokazov menijo, da so 
podatki ali informacije v zvezi z njihovimi 
spletnimi pravicami ali licencami za 
glasbena dela netočni. Če so zahteve 
zadovoljivo utemeljene, kolektivna 
organizacija zagotovi, da se podatki ali
informacije nemudoma popravijo.

Or. en

Obrazložitev

Pravico do ugovora bi morali imeti tudi ponudniki spletnih glasbenih storitev.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če kolektivna organizacija eno leto od 
datuma prenosa te direktive ne izdaja ali 
ponuja izdaje večozemeljskih licenc za 
spletne pravice za glasbena dela ali drugi 
kolektivni organizaciji ne dovoli 
zastopanja teh pravic za navedeni namen, 
države članice zagotovijo, da lahko 
imetniki pravic, ki so zadevno kolektivno 

Če kolektivna organizacija eno leto od 
datuma prenosa te direktive ne izdaja ali 
ponuja izdaje večozemeljskih licenc za 
spletne pravice za glasbena dela ali drugi 
kolektivni organizaciji ne dovoli 
zastopanja teh pravic za navedeni namen, 
države članice zagotovijo, da lahko 
imetniki pravic, ki so zadevno kolektivno 
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organizacijo pooblastili za zastopaje svojih 
spletnih pravic za glasbena dela, izdajo 
večozemeljske licence za spletne pravice 
za glasbena dela sami ali prek katere koli 
kolektivne organizacije, ki izpolnjuje 
določbe iz tega naslova, ali katere koli 
druge stranke, ki jo v zvezi s tem 
pooblastijo. Kolektivna organizacija, ki ne 
izdaja ali ponuja izdaje večozemeljskih 
licenc, še naprej izdaja ali ponuja izdajo 
licenc za spletne pravice za glasbena dela 
teh imetnikov pravic za njihovo uporabo na 
ozemlju države članice, v kateri ima 
kolektivna organizacija sedež, razen če 
imetniki pravic prekinejo pooblastilo za 
upravljanje pravic.

organizacijo pooblastili za zastopaje svojih 
spletnih pravic za glasbena dela, izdajo 
večozemeljske licence za spletne pravice 
za glasbena dela sami ali prek katere koli
kolektivne organizacije, ki izpolnjuje 
določbe iz tega naslova, ali katere koli 
druge stranke v skladu s členom 2, ki jo v 
zvezi s tem pooblastijo, pod pogojem da 
imetnik pravic najprej umakne svoje 
pravice iz zadevne kolektivne organizacije.
Kolektivna organizacija, ki ne izdaja ali 
ponuja izdaje večozemeljskih licenc, še 
naprej izdaja ali ponuja izdajo licenc za 
spletne pravice za glasbena dela teh 
imetnikov pravic za njihovo uporabo na 
ozemlju države članice, v kateri ima 
kolektivna organizacija sedež, razen če 
imetniki pravic prekinejo pooblastilo za 
upravljanje pravic.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani predlog spremembe poskuša ohraniti izključnost dodelitve in enake konkurenčne 
pogoje na mednarodnem konkurenčnem trgu ter tako za uporabnike kot za imetnike pravic 
določiti jasna pravila o tem, kdo dejansko ima pravice in jih upravlja.

Predlog spremembe 15

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.

Ta direktiva se uporablja 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
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Obrazložitev

Ustanavljanje podružnic ne bi smel biti način za izogibanje se obveznostim te direktive. Glej 
tudi predlog spremembe k členu 3(a).


