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Predlog spremembe 27
Lena Kolarska-Bobińska

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 svojih 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 pripadajočih zneskov imetnikom 
pravic. Imetniki pravic lahko prek 
kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic prejmejo nadomestilo za uporabo, ki 
je 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.
(Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo)

Or. en
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Predlog spremembe 28
Lena Kolarska-Bobińska

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 29
Jürgen Creutzmann

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 

črtano



AM\936984SL.doc 5/92 PE508.223v01-00

SL

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. en

Obrazložitev

Vprašanje veljavnosti Direktive o storitvah se zdi nejasno. A ne glede na to, ali naj bi se 
Direktiva uporabljala ali ne, uvodna izjava tega ne bo spremenila, saj ni pravno zavezujoča. 
Bodisi bi moral zakonodajalec ustrezno razjasniti osnovni akt bodisi bo o tem moralo 
odločati Sodišče Evropske unije. Vendar je ta uvodna izjava odveč.

Predlog spremembe 30
Amelia Andersdotter

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. V 
povezavi s tem je treba opozoriti, da 
odstopanje od načela svobode opravljanja 
čezmejnih storitev brez neupravičenih 
omejitev, ki ga za pravice intelektualne 
lastnine določa člen 17(11) omenjene 
direktive, zajema pravice kot take (obstoj 
pravice, področje uporabe in izjeme, 
trajanje itn.) in ne zadeva storitev, ki so 
povezane z upravljanjem takšnih pravic, 
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na primer storitev, ki jih zagotavljajo 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic. To pomeni, da bi morale imeti 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic 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

Obrazložitev

Pojasni povezavo z Direktivo o storitvah. Dodano besedilo odraža odstopanje za pravice 
intelektualne lastnine, kot ga razlaga Komisija in kot je obrazloženo v publikaciji Komisije 
„Priročnik o izvajanju direktive o storitvah“, Evropska komisija, GD za notranji trg in 
storitve (2007), str. 42.

Predlog spremembe 31
Britta Thomsen

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.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)
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Predlog spremembe 32
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 
komercialni podlagi, pri čemer pa imetniki 
pravic ne uveljavljajo pravic članstva.

(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 
komercialni podlagi, pri čemer pa imetniki 
pravic ne uveljavljajo pravic članstva, če ti 
ponudniki ne delujejo kot neposredna 
konkurenca kolektivnim organizacijam na 
področjih zbiranja in razdeljevanja 
pripadajočih zneskov imetnikom pravic. V 
takšnih primerih merila o lastništvu in 
nadzoru, ki ga izvajajo člani, niso 
pomembna.

Or. en

Predlog spremembe 33
Amelia Andersdotter
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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 komercialni 
podlagi, pri čemer pa imetniki pravic ne 
uveljavljajo pravic članstva.

(4) Nacionalna pravila, ki urejajo delovanje 
kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic, 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 in 
nepravično v škodo članov kolektivnih 
organizacij, imetnikov pravic, uporabnikov
in potrošnikov tudi zaradi težav pri 
delovanju kolektivnih organizacij za 
upravljanje pravic.

Or. en

Obrazložitev

Težave zaradi neučinkovitosti in nepreglednosti zadevajo tudi komercialne neodvisne 
ponudnike upravljanja pravic. Nazadnje so potrošniki tisti, ki plačajo velik del stroškov
zaradi neučinkovitosti na trgih za ustvarjalna dela.

Predlog spremembe 34
Krišjānis Kariņš

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 

(4) Nacionalna pravila, ki urejajo delovanje 
kolektivnih organizacij, se med seboj 
bistveno razlikujejo, zlasti kar zadeva 
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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 komercialni podlagi, pri čemer 
pa imetniki pravic ne uveljavljajo pravic 
članstva.

njihovo preglednost in odgovornost do 
članov in imetnikov pravic, to pa povzroča 
razdrobljenost notranjega trga v tem 
sektorju. Poleg težav, ki jih imajo tuji 
imetniki pravic pri uveljavljanju svojih 
pravic, in pogosto slabega finančnega 
upravljanja prejetih prihodkov je tudi 
zaradi težav pri delovanju kolektivnih 
organizacij izkoriščanje avtorskih in 
sorodnih pravic na notranjem trgu 
neučinkovito v škodo članov kolektivnih 
organizacij, imetnikov pravic in 
uporabnikov, za katere je uveljavljanje 
pravic v drugih državah članicah preveč 
zapleteno. 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.

Or. lv

Predlog spremembe 35
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta direktiva bi morala biti usmerjena v 
usklajevanje nacionalnih pravil v zvezi z 
dostopom do dejavnosti upravljanja 
avtorskih in sorodnih pravic, ki jih 
opravljajo kolektivne organizacije, načini 
njihovega vodenja ter okvirom nadzora 
nad njimi, pri čemer ta direktiva temelji 
na členu 53(1) Pogodbe. Ker gre za 
sektor, ki zagotavlja storitve po vsej Uniji, 
ta direktiva temelji tudi na členu 62 
Pogodbe.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Uvodno izjavo zamenjata novi uvodni izjavi 7a in 7b.

Predlog spremembe 36
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ta direktiva ne vpliva na ureditve v 
zvezi z upravljanjem pravic, ki ga izvajajo 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic, na primer v zvezi z razširjenimi 
kolektivnimi licencami, obveznim 
kolektivnim upravljanjem in pravnimi 
domnevami za zastopanje ali prenos 
pravic.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da določbe direktive ne bodo vplivale na delovanje ureditev za 
licenciranje na podlagi naštetih pravnih postopkov. Zato vse dejavnosti kolektivnih 
organizacij za upravljanje pravic, tudi tistih, ki temeljijo na prej omenjenih pravnih 
postopkih, spadajo v področje uporabe direktive. To še dodatno poudarja dejstvo, da je 
vključen sklic na kolektivne organizacije za upravljanje pravic.

Predlog spremembe 37
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Ta direktiva ne vpliva na pravno 
obliko, ki jo države članice običajno 
izberejo za delovanje kolektivnih 
organizacij za upravljanje pravic. Od 
držav članic se ne bi smelo zahtevati, da 
spremenijo pravno obliko teh organizacij. 
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Določbe direktive ne vplivajo na svobodo 
združevanja imetnikov pravic in na 
njihovo pravico, da se organizirajo.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ne sme imeti negativnega vpliva na uveljavljene načine upravljanja in delujoče 
notranje prakse kolektivnih organizacij za upravljanje pravic na podlagi veljavne nacionalne 
zakonodaje. Ta cilj so na splošno potrdile številne zainteresirane strani, med drugim tudi 
Evropska komisija.

Predlog spremembe 38
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) Naslovi I, II in IV te direktive se 
uporabljajo za vse kolektivne organizacije 
s sedežem v Uniji. Države članice lahko 
razširijo uporabo naslova I, poglavij 2 do 
5 naslova II ter naslova IV, z izjemo 
členov 36 in 40, na kolektivne 
organizacije zunaj EU, ki izdajajo licence 
za uporabo pravic na njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).
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Predlog spremembe 39
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7d) Kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic v tej direktivi zajemajo 
neprofitne organizacije, ki jih več kot en 
imetnik pravic pooblasti za upravljanje 
avtorskih ali sorodnih pravic, kar je 
njihova glavna dejavnost, in ki so v lasti 
ali pod neposrednim ali posrednim 
nadzorom imetnikov pravic. Posamezna 
podjetja, ki se v okviru svojega rednega 
poslovanja na komercialni podlagi 
ukvarjajo z ustvarjanjem vsebin ali izdajo 
licenc za pravice (na primer glasbeni 
založniki, knjižne ali glasbene založbe), 
niso zajeta v to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive

Predlog spremembe 40
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Svoboda opravljanja in uporabe (9) Svoboda uporabe storitev kolektivnega 
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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 
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.

upravljanja avtorskih in sorodnih pravic, 
ki sega čez nacionalne meje, pomeni, da 
lahko imetniki pravic svobodno izberejo 
kolektivno organizacijo za upravljanje 
pravic, ki bo upravljala njihove pravice, 
kot so pravice javnega izvajanja ali 
oddajanja, ali kategorije pravic, kot je 
interaktivna komunikacija z javnostjo, če 
kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic že upravlja takšne pravice ali 
kategorije pravic. To pomeni, da lahko 
imetniki pravic enostavno umaknejo svoje 
pravice ali kategorije pravic iz kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic ter za 
vse pravice ali kategorije pravic ali njihov 
del pooblastijo drugo kolektivno 
organizacijo za upravljanje pravic ali 
subjekt ali ga nanj prenesejo, ne glede na 
državo članico stalnega prebivališča ali 
državljanstvo kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic ali imetnika pravic.
Zato bi morale kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic, ki upravljajo različne 
vrste del ali vsebine, 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 za 
upravljanje pravic 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.

Or. en

Predlog spremembe 41
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Uvodna izjava 9
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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 
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.

(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 
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 vsebine, kot so literarna, glasbena ali 
fotografska dela, imetnikom pravic tudi 
omogočiti to prilagodljivost v zvezi z 
upravljanjem del, 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 ali dajanja dela v 
javno domeno.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali ohraniti pravico do svobodnega odločanja o pravicah do lastnih 
del, tudi o pravici, da njihovo delo postane del javne domene.
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Predlog spremembe 42
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ker je individualno uveljavljanje 
izključnih gospodarskih pravic, kar je 
pogost pojav v avdiovizualnem sektorju, 
tudi v skladu s cilji notranjega trga in s 
konsolidacijo pravic izkoriščanja pri 
proizvajalcu zmanjšuje možnosti 
razdrobljenosti.

Or. en

Predlog spremembe 43
Amelia Andersdotter

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) Vsem članom kolektivnih organizacij
za upravljanje pravic 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, če je mogoče, 
potekati elektronsko.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba vključujoče in tudi učinkovito sodelovanje članov. [Skladno z 
osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 44
Lena Kolarska-Bobińska
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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
različnim kategorijam članov omogočiti
pošteno in uravnoteženo 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 45
Amelia Andersdotter

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 

(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, 
ki zastopajo različne kategorije imetnikov 
pravic, omogočiti zastopanost v organu, ki 
opravlja to funkcijo.
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morale imeti države članice možnost, da 
najmanjše kolektivne organizacije 
izključijo iz obveznosti vzpostavitve takšne 
nadzorne funkcije, če se jim to zdi 
potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Izključevanje manjših kolektivnih organizacij za upravljanje pravic iz kakršne koli oblike 
nadzorne funkcije je v nasprotju z namenom direktive. Celo majhna podjetja in organizacije 
običajno potrebujejo nadzorni odbor. Različne kategorije članov morajo biti ustrezno 
zastopane. Poleg tega bi morala biti ta uvodna izjava v skladu s popravki členov 8(3) in 
20(5). [Skladno z osnutkoma mnenj odborov CULT in IMCO.]

Predlog spremembe 46
Amelia Andersdotter

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 

(15) Kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic 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 za upravljanje 
pravic zelo skrbno pobirajo, upravljajo in 
razdeljujejo ta prihodek. Točna 
razporeditev je mogoča le, kadar 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic 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 za upravljanje pravic.
Pobrane zneske, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, bi bilo treba upravljati 
ločeno od vseh lastnih sredstev kolektivne 
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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 
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.

organizacije za upravljanje pravic, pri 
čemer bi morala kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic v primeru, ko te zneske 
pred razdelitvijo imetnikom pravic uporabi 
za naložbe, upoštevati splošno naložbeno 
politiko, o kateri odloča skupščina 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic. 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 kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic 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 za upravljanje 
pravic izbere varno in donosno
razporeditev sredstev, ki preprečuje 
izpostavljenost tveganju katerih koli 
naloženih prihodkov iz pravic in ki 
neupravičeno ne posega v katere koli
prihodke iz pravic, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic. Poleg tega morajo 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic 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 za upravljanje pravic odobrijo 
pravila, ki urejajo kakršne koli razmere, v 
katerih pobranih zneskov zaradi 
neidentificiranih ali nelociranih imetnikov 
pravic ni mogoče razdeliti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili nepotrebnim tveganjem za prihodek, ki pripada imetnikom pravic, bi morale 
kolektivne organizacije za upravljanje pravic uporabljati varno naložbeno strategijo z nizko 
stopnjo tveganja. [Skladno z osnutkom mnenja odbora IMCO.]
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Predlog spremembe 47
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V primeru, da zneskov, do katerih so 
upravičeni imetniki pravic, ne bi bilo 
mogoče razdeliti, ker kolektivni 
organizaciji za upravljanje pravic ni 
uspelo identificirati in locirati imetnikov 
pravic, bi to odvračalo kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic od tega, 
da bi skrbno opravljale svojo nalogo 
lociranja ustreznih imetnikov pravic, če bi 
se jim dovolilo, da denar obdržijo in ga 
uporabijo za druge namene. Ker so države 
članice tiste, ki so prvenstveno odgovorne 
za kulturno politiko, je primerno, da se 
denar, ki ga ni mogoče razdeliti, nameni v 
sklad, ki ga v ta namen ustanovi in 
upravlja država članica, v kateri se je ta 
denar zbral. Po tem je sklad odgovoren za 
morebitne terjatve imetnikov pravic, ki se 
pojavijo naknadno. Poleg tega bo vsaka 
država članica odločala, kako porabiti 
denar iz sklada za podobne namene, na 
primer za izplačilo imetnikov pravic, ki se 
pojavijo naknadno, v skladu z Direktivo 
2012/28/EU o nekaterih dovoljenih 
uporabah osirotelih del, za digitalizacijo 
in obnavljanje naše kulturne dediščine ter 
za spodbujanje kulturne raznolikosti.

Or. en

Obrazložitev

Če se kolektivni organizaciji za upravljanje pravic dovoli obdržati denar, ki ga ni mogoče 
razdeliti, bo to kolektivno organizacijo za upravljanje pravic odvračalo od skrbnega iskanja 
pravih imetnikov pravic. Poleg tega je sklad dobra rešitev, saj omogoča usklajevanje te 
direktive z direktivo o osirotelih delih, ki je bila sprejeta pred kratkim. Sklad, ki bi ga 
upravljala država članica, je lahko tudi koristen za spodbujanje kulturne raznolikosti. Glej 
tudi spremenjeni člen 12(2).
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Predlog spremembe 48
Amelia Andersdotter

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 nediskriminativnih meril.
Tarife bi zato morale biti razumne glede 
na ekonomsko vrednost uporabe pravic, s 
katerimi se trguje.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati bi bilo treba besedilo sodne prakse Sodišča EU [C-52/07, Kanal 5 in TV4 proti 
STIM]. Kolektivne organizacije za upravljanje pravic kot monopolne ponudnike od 
čezmernega zaračunavanja odvračajo le šibki dejavniki.

Predlog spremembe 49
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Potrebno je tesno medsebojno 
sodelovanje kolektivnih organizacij, da se 
izboljša preglednost in preprečijo primeri, 
ko uporabniki prejmejo več računov za 
iste pravice do istega dela. Takšno 
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sodelovanje bi moralo zajemati 
združevanje informacij o licencah in 
uporabi del v skupni podatkovni bazi, 
usklajeno in skupno izdajanje računov ter
pobiranje prihodkov od pravic.

Or. en

Obrazložitev

Dvojno zaračunavanje uporabnikom avtorskih pravic je ponavljajoča se in razširjena težava. 
V skladu z oceno učinka, ki jo izvaja Komisija, je dvojno zaračunavanje lahko povezano z nič 
manj kot 10–30 % nadomestil, ki se zaračunavajo uporabnikom. [Skladno z osnutkom mnenja 
odbora IMCO.]

Predlog spremembe 50
Amelia Andersdotter

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, bi morale 
kolektivne organizacije objavljati letno 
poročilo o preglednosti, ki vsebuje 
primerljive revidirane finančne informacije 
o dejavnostih kolektivnih organizacij.
Kolektivne organizacije bi morale
objavljati tudi posebno letno poročilo o 
uporabi zneskov, namenjenih za socialne, 
kulturne in izobraževalne storitve.

Or. en
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Obrazložitev

Izključevanje manjših kolektivnih organizacij za upravljanje pravic iz obveznosti poročanja je 
v nasprotju z namenom direktive. Poleg tega bi morala biti ta uvodna izjava v skladu s 
popravki členov 8(3) in 20(5). [Skladno z osnutkom mnenja odbora IMCO.]

Predlog spremembe 51
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, 
na primer v zvezi z razširjenimi 
kolektivnimi licencami, obveznim 
kolektivnim upravljanjem in pravnimi 
domnevami glede zastopanja ali prenosa 
pravic, če so takšne ureditve v skladu s 
pravom Unije ter mednarodnimi 
obveznostmi Unije in njenih držav članic. 
V primeru obveznega kolektivnega 
upravljanja za vsa dela v zadevni 
kategoriji pravic ali vrsto vsebin je v 
primeru enega samega aktivnega 
pooblastila obveznost objave repertoarja
nepotrebna.

Or. en

Predlog spremembe 52
Amelia Andersdotter

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 

(24) V spletnem glasbenem sektorju, v 
katerem kolektivno upravljanje pravic 
avtorjev na ozemeljski ravni ostaja norma, 
je bistveno, da se v vse bolj čezmejnem 
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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.

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
kolektivnih 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 zaprosi
za zastopanje svojega 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, ne da bi zlorabila svojo tržno 
moč, pod pogojem, da združuje repertoarje 
in ponuja ali izdaja večozemeljske licence.
Razvoj zakonitih spletnih glasbenih 
storitev v Uniji bi moral prispevati tudi k
zmanjšanju nepooblaščenega kopiranja 
glasbe.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost kolektivnih organizacij za upravljanje pravic je odvisna od nadzora nad 
protikonkurenčnimi učinki. Boljši izbor besed. [Skladno z osnutkom mnenja odbora IMCO.]

Predlog spremembe 53
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Uvodna izjava 24
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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 nasprotju z drugimi ustvarjalnimi 
sektorji, kjer ima neposredno izdajanje 
licenc pomembnejšo vlogo, kolektivno 
upravljanje pravic avtorjev na ozemeljski 
ravni ostaja norma v glasbenem sektorju. 
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 kolektivnih 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 zaprosi
za zastopanje svojega 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 Uniji bi moral 
prispevati tudi k boju proti piratstvu.

Or. en

Predlog spremembe 54
Amelia Andersdotter
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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 
standardi.

(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 za zagotovitev, da se s to večjo 
učinkovitostjo dosežeta hitrejše finančno 
obravnavanje in s tem hitrejša zagotovitev 
plačil imetnikom pravic, vzpostaviti 
postopke medsebojnega sodelovanja in 
tako zagotoviti, da vsak uporabnik prejme 
enotni skupni račun, ter med imetnike 
pravic brez odlašanja razdeljevati 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 industrijski standardi v splošni 
uporabi.

Or. en

Obrazložitev

Visoki stroški transakcij, kot so zapleteni in večkratni računi, so velika ovira na evropskem 
trgu licenciranja avtorskih pravic. [Skladno z osnutkom mnenja odbora IMCO.]
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Predlog spremembe 55
Ivo Belet

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 običajno pridobijo 
pri lokalni kolektivni organizaciji globalno
licenco za pravice do svetovnega 
repertoarja glasbenih del, da lahko 
javnosti posredujejo in dajo na voljo svoje 
televizijske in radijske programe ter
spletne storitve, ki so povezane z njihovim 
programom, na primer material, ki
dopolnjuje, bogati ali kako drugače 
razširja programsko ponudbo izdajatelja
programa. Takšne globalne licence za 
izdajatelje programov so odgovor na 
dejansko potrebo in so uveljavljene ter jih 
imetniki pravic, izdajatelji programov in 
tudi kolektivne organizacije na splošno 
sprejemajo. Zato bi ta direktiva morala 
ohranjati uveljavljeno prakso, da bi se 
izognili uporabi različnih pravil za 
izdajanje licenc izdajateljem programov 
za nespletne in spletne storitve. Zato je 
treba kolektivne organizacije izvzeti iz 
uporabe naslova III, kadar izdajateljem 
programov izdajajo licence za spletne 
storitve, ki so povezane z nespletnimi 
storitvami izdajateljev programov. To ne
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, in bi 
moralo ostati skladno z nacionalnim 
pravom in pravom EU, zlasti s členom 101 
ali 102 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

Or. en
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Obrazložitev

Izdajatelji programa v svoje spletne storitve ne vključujejo le programov ali delov programov, 
temveč tudi drug programski material, ki se zagotavlja v okviru redakcijskega nadzora in 
odgovornosti izdajatelja programa ter je običajno povezan z dejavnostmi izdajatelja 
programa zunaj spleta. Ker bosta točno področje uporabe in obseg tega materiala predmet 
pogodbenih ureditev med izdajatelji programov in zadevnimi imetniki glasbenih pravic ali 
kolektivnimi organizacijami, direktiva tega ne bi smela vnaprej opredeljevati.

Predlog spremembe 56
Eija-Riitta Korhola

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 

(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 
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strani in ponudniki spletnih glasbenih 
storitev, imetniki pravic ali drugimi 
kolektivnimi organizacijami na drugi 
strani.

strani in ponudniki spletnih glasbenih 
storitev, imetniki pravic ali drugimi 
kolektivnimi organizacijami na drugi 
strani. Ti organi za reševanje sporov bi 
morali imeti posebna znanja s področja 
intelektualne lastnine in sprejemati 
odločitve na podlagi objektivnih 
standardov in meril, kot je „poštena 
vrednost v trgovini“, ki jo določa Sodišče 
EU. Da se zagotovi plačilo, bi morali 
uporabniki plačila kolektivnim 
organizacijam za upravljanje pravic 
izvršiti, ko je postopek še v teku, in sicer 
po obstoječi tarifi, kadar je takšna tarifa 
določena, ali na podlagi začasnega odloka 
sodišča, kadar ni določena predhodna 
veljavna tarifa.

Or. en

Obrazložitev

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Člen 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Predlog spremembe 57
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Poleg tega bi morale države članice (37) Poleg tega bi morale države članice 
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vzpostaviti ustrezne postopke, s katerimi 
bo mogoče vložiti pritožbe zoper 
kolektivne organizacije, ki ne spoštujejo 
zakonodaje, ter po potrebi zagotoviti 
sprejetje učinkovitih, sorazmernih in 
odvračilnih sankcij. Države članice bi 
morale določiti organe, pristojne za 
vodenje pritožbenih postopkov in 
nalaganje sankcij. Za zagotovitev 
izpolnjevanja zahtev za izdajanje 
večozemeljskih licenc bi bilo treba sprejeti 
posebne določbe o spremljanju njihovega 
izvajanja. Zato bi morali pristojni organi 
držav članic in Evropska komisija med 
seboj sodelovati.

vzpostaviti ustrezne postopke, s katerimi 
bo mogoče vložiti pritožbe zoper 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic, ki ne spoštujejo zakonodaje, ter po 
potrebi zagotoviti sprejetje učinkovitih, 
sorazmernih in odvračilnih sankcij ali 
ukrepov. Države članice bi morale določiti 
organe, pristojne za vodenje pritožbenih 
postopkov in nalaganje sankcij. Za 
zagotovitev izpolnjevanja zahtev za 
izdajanje večozemeljskih licenc bi bilo 
treba sprejeti posebne določbe o 
spremljanju njihovega izvajanja. Zato bi 
morali pristojni organi držav članic in 
Evropska komisija med seboj sodelovati.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo možnosti izvrševanja, ki jih imajo države članice. [Skladno z osnutkom mnenja 
odbora CULT.]

Predlog spremembe 58
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 kar zadeva posamezne sporazume in 
sporazume 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 59
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 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 60
Britta Thomsen

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, ki delujejo v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 61
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov III pa se ne bi smel uporabljati, 
kadar kolektivne organizacije v skladu z 
nacionalno zakonodajo in zakonodajo 
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Skupnosti licence za takšna glasbena dela 
izdajajo izdajateljem programov za spletne 
storitve, ki so povezane z njihovimi 
nespletnimi storitvami.

Or. en

Obrazložitev

Prejšnji člen 33 – Izdajatelji programa v svoje spletne storitve ne vključujejo le programov ali 
delov programov, temveč tudi drug programski material, ki se zagotavlja v okviru 
redakcijskega nadzora in odgovornosti izdajatelja programa ter je običajno povezan z 
dejavnostmi izdajatelja programa zunaj spleta. Ker bosta točno področje uporabe in obseg 
tega materiala predmet pogodbenih ureditev med izdajatelji programov in zadevnimi imetniki 
glasbenih pravic ali kolektivnimi organizacijami, direktiva tega ne bi smela vnaprej 
opredeljevati.

Predlog spremembe 62
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – 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“ pomeni vsako 
organizacijo, ki jo z zakonom ali z 
dodelitvijo, licenco ali katerim koli drugim 
pogodbenim dogovorom pooblasti 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 svojih članov; Da bi se 
upravljanje pravic štelo za edini ali glavni 
namen organizacije, morajo statuti 
navajati, da je namen organizacije zbirati 
in zagotavljati pravično razdelitev 
prihodka iz pravic v primeru množičnega 
izkoriščanja avtorskih pravic. Poleg tega 
mora število zaposlenih, ki se ukvarjajo z 
upravljanjem pravic, predstavljati večino v 
skupnem številu zaposlenih v organizaciji.

Or. en
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Predlog spremembe 63
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – 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 pooblasti večje 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 svojih članov;

Or. en

Predlog spremembe 64
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – 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 pooblasti več kot en imetnik 
pravic ali kolektivna organizacija za 
upravljanje 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 svojih članov, deluje 
v njihovem izključnem kolektivnem 
interesu in ima do njih fiduciarne 
obveznosti;

Or. en
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Obrazložitev

Pojasnilo v zvezi z opredelitvijo kolektivnih organizacij za upravljanje pravic.

Predlog spremembe 65
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – 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 jo z zakonom ali z 
dodelitvijo, licenco ali katerim koli drugim 
pogodbenim dogovorom pooblasti 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 neposrednim ali posrednim nadzorom
svojih imetnikov pravic;

Or. en

Predlog spremembe 66
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) „komercialni izvajalec“ pomeni vsak 
subjekt, ki je s pogodbenim dogovorom 
pooblaščen za upravljanje avtorskih ali 
sorodnih pravic v imenu imetnikov pravic 
na komercialni podlagi;

Or. en

Obrazložitev

Da bi vzpostavili enake konkurenčne pogoje v okviru upravljanja pravic, bi moral za 
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založnike in glasbene založbe – ki prav tako upravljajo pravice imetnikov pravic – veljati 
minimalen sklop pravil v zvezi s preglednostjo. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – 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“ pomeni imetnika pravic ali 
subjekt, ki neposredno zastopa imetnike 
pravic, vključno z drugimi kolektivnimi 
organizacijami za upravljanje pravic in 
združenji imetnikov pravic, ki izpolnjujejo 
zahteve za kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic glede članstva, ne glede 
na njihovo pravno obliko;

Or. en

Obrazložitev

Potrebno pojasnilo v zvezi z raznolikostjo pravnih oblik kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic v različnih državah članicah. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 68
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – 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
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Predlog spremembe 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – 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 za 
upravljanje pravic v imenu imetnikov 
pravic, v zvezi z izključno pravico, pravico 
do plačila ali pravico do nadomestila, in 
vključuje vse prihodke, ki izhajajo iz 
naložb prihodka iz pravic;

Or. en

Obrazložitev

Člen 10(2) navaja, da je treba prihodek, ki izhaja iz naložb prihodka iz pravic, „voditi 
ločeno“, ne pojasni pa, da takšen prihodek pripada imetnikom pravic in da jim ga je nazadnje 
treba izplačati. To je najlažje popraviti z vključitvijo tega dotoka prihodkov v opredelitev. 
[Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 70
Eija-Riitta Korhola

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 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 
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pravico zahtevati izključno dodelitev 
pravic za vsa dela svojih članov.

Or. en

Obrazložitev

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Predlog spremembe 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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

Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali ohraniti pravico svobodnega odločanja o pravicah do lastnih del. V 
nekaterih državah članicah EU in drugih državah, na primer v ZDA, imajo imetniki pravic 
pravico upravljati s posameznimi deli v okviru svoje kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]
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Predlog spremembe 72
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Imetniki pravic imajo pravico dodeliti 
proste licence za 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. [Skladno z osnutkom 
mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 73
Amelia Andersdotter

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 

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, 
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umik začel veljati šele na sredini in na 
koncu poslovnega leta, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej po izteku roka za 
obveščanje.

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, 
kaj nastopi prej po izteku roka za 
obveščanje.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki pravic bi morali ohraniti pravico svobodnega odločanja o pravicah do lastnih del. V 
nekaterih državah članicah EU in drugih državah, na primer v ZDA, imajo imetniki pravic 
pravico umakniti posamezna dela iz svoje kolektivne organizacije za upravljanje pravic. 
[Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 74
Britta Thomsen

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. Člani 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.

Or. en
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Predlog spremembe 75
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če je imetnik pravic upravičen do 
zneskov za dejanja izkoriščanja, ki so se 
zgodila pred začetkom veljavnosti 
prekinitve pooblastila ali umika pravic, ali 
na podlagi licence, podeljene pred 
začetkom veljavnosti te prekinitve ali 
umika, imetnik pravic obdrži svoje pravice 
v skladu s členi 12, 16, 18 in 34 v zvezi z 
zadevnimi dejanji izkoriščanja.

4. Če je član upravičen do zneskov za 
dejanja izkoriščanja, ki so se zgodila pred 
začetkom veljavnosti prekinitve pooblastila 
ali umika pravic, ali na podlagi licence, 
podeljene pred začetkom veljavnosti te 
prekinitve ali umika, član obdrži svoje 
pravice v skladu s členi 12, 16, 18 in 34 v 
zvezi z zadevnimi dejanji izkoriščanja.

Or. en

Predlog spremembe 76
Britta Thomsen

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 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. Ne glede na to določbo lahko 
kolektivne organizacije, ki upravljajo 
pravico izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov do enkratnega pravičnega 
nadomestila v skladu s členom 8(2) 
Direktive 2006/115/ES, zahtevajo, da se 
upravljanje teh pravic prenese na drugo 
kolektivno organizacijo, ki ima sedež v 
Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 77
Amelia Andersdotter

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

V skladu s členi 5(2)–5(3).

Predlog spremembe 78
Britta Thomsen

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 član da 
izrecno soglasje za vsako posamezno 
pravico ali kategorijo pravic ali vrsto del in 
drugo vsebino, ki jo kolektivna 
organizacija upravlja na podlagi 
pooblastila člana, in da se vsako takšno 
soglasje predloži v pisni obliki. Ta 
odstavek se ne uporablja za ureditve držav 
članic v zvezi z upravljanjem pravic prek 
razširjenih kolektivnih licenc, pravnimi 
domnevami glede zastopanja ali prenosa, 
obveznim kolektivnim upravljanjem ali 
podobno ureditvijo ali kombinacijo 
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takšnih ureditev.

Or. en

Predlog spremembe 79
Jens Rohde

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 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. Ta 
odstavek se ne uporablja za ureditve držav 
članic v zvezi z upravljanjem pravic prek 
razširjenih kolektivnih licenc, pravnimi 
domnevami glede zastopanja ali prenosa, 
obveznim kolektivnim upravljanjem ali 
podobno ureditvijo ali kombinacijo 
takšnih ureditev.

Or. en

Obrazložitev

Kolektivne organizacije niso dolžne pridobiti soglasja imetnikov pravic, ki so zajeti v 
razširjene kolektivne licence ali podobne sisteme v kateri izmed držav članic. Namen tega 
predloga spremembe je torej zajamčiti nadaljnje delovanje dobro delujočih sistemov 
kolektivnega upravljanja avtorskih pravic ter zagotoviti prihodek za imetnike pravic, 
uporabnikom pa možnosti za pridobitev pravic in licenc.

Predlog spremembe 80
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6
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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

V skladu s členi 5(2)–5(3). [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT in glavnim osnutkom 
poročila odbora JURI.]

Predlog spremembe 81
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Imetniki pravic imajo brez poseganja v 
člen 20(4) pravico zahtevati neodvisno 
zunanjo revizijo svoje kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic kadar 
koli v času trajanja pooblastila.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zelo problematičnega upravljanja v številnih evropskih kolektivnih organizacijah za 
upravljanje pravic v zadnjih letih obstaja velika potreba, da se olajšajo zunanje revizije, da bi 
zagotovili dejansko neodvisnost in skrbnost revizij. [Skladno z osnutkom mnenja odbora 
CULT.]

Predlog spremembe 82
Britta Thomsen
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Kadar so člani kolektivne organizacije 
za upravljanje pravic subjekti, ki 
zastopajo imetnike pravic, se informacije 
iz odstavkov 3–7 posredujejo tem 
subjektom.

Or. en

Predlog spremembe 83
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 84
Amelia Andersdotter

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 

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 
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pogojih članstva kolektivne organizacije in 
so javno dostopna.

podlagi objektivnih in nediskriminativnih
meril. Ta merila so navedena v statutu ali 
pogojih članstva kolektivne organizacije in 
so javno dostopna.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, ki ga zahteva člen 3(c). Zavrnitev članstva na podlagi diskriminativnih meril bi 
morala biti prepovedana. [Skladno z osnutkom mnenja odbora IMCO.]

Predlog spremembe 85
Jürgen Creutzmann

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 za upravljanje
pravic 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

Obrazložitev

V nekaterih primerih bi bilo treba članstvo morda zavrniti.

Predlog spremembe 86
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 

3. Statut kolektivne organizacije 
predvideva ustrezne in učinkovite 
mehanizme za sodelovanje članov 



AM\936984SL.doc 45/92 PE508.223v01-00

SL

organizacije pri njenem postopku 
sprejemanja odločitev. Zastopanost 
različnih kategorij članov v postopku
sprejemanja odločitev je poštena in 
uravnotežena.

organizacije pri njenem postopku 
sprejemanja odločitev. Zastopanost 
različnih kategorij članov na vseh ravneh 
postopka sprejemanja odločitev je poštena 
in uravnotežena.

Or. en

Predlog spremembe 87
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic zagotovijo, da so informacije iz 
člena 19(1) dostopne javnosti, pod 
pogojem, da se ohrani varstvo osebnih 
podatkov imetnikov pravic.

Or. en

Predlog spremembe 88
Amelia Andersdotter

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. Statut in pogoje članstva kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic ter vse 
njihove spremembe sprejme skupščina.

Or. en

Obrazložitev

Jasnejša ubeseditev. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]
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Predlog spremembe 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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

Obrazložitev

Povezava med skupščino in direktorji bi morala biti jasna. [Skladno z osnutkom mnenja 
odbora IMCO.]

Predlog spremembe 90
Amelia Andersdotter

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

Ta odstavek se črta zaradi predlaganih sprememb člena 12(2).
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Predlog spremembe 91
Amelia Andersdotter

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 za upravljanje pravic vsaj 
tako, da odloča o imenovanju in odstavitvi 
revizorja ter odobri letno poročilo o 
preglednosti in poročilo revizorja. Če je 
finančno poslovodenje kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic 
upravičeno dvomljivo, se skupščina lahko 
odloči za izvedbo zunanje revizije. Z 
rezultatom takšne zunanje revizije se 
seznanijo vsi člani in javnost.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi nedavnih primerov problematičnega upravljanja v številnih evropskih kolektivnih 
organizacijah za upravljanje pravic obstaja velika potreba, da se olajšajo zunanje revizije, da 
bi zagotovili dejansko neodvisnost in skrbnost revizij. [Skladno z osnutkom mnenja odbora 
CULT.]

Predlog spremembe 92
Amelia Andersdotter

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, kadar je to primerno. Vsaka 
omejitev pravice člana kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic do 
sodelovanja in uveljavljanja njegovih
glasovalnih pravic na skupščini je poštena 
in sorazmerna ter temelji na naslednjih 
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merilih:

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati je treba k širši udeležbi in učinkovitemu glasovanju. [Skladno z osnutkom mnenja 
odbora CULT.]

Predlog spremembe 93
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Obrazložitev

Pogojevati pravico do glasovanja s prejetimi zneski ni demokratično. Ker je razdelitev 
prihodka imetnikov pravic v kolektivnih organizacijah za upravljanje pravic skrajno neenako, 
lahko omejevanje glasovalnih pravic glede na prejete zneske povzroči nerazumno velike 
razlike v vplivu.

Predlog spremembe 94
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 članica te kolektivne 
organizacije, pooblasti, da se v njegovem 
imenu udeleži skupščine in glasuje na njej.
Kadar kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic zastopa več kot eno 
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kategorijo imetnikov pravic, lahko član 
pooblasti samo drugega člana iz iste 
kategorije. Število pooblastil, ki jih lahko 
ima en član, je omejeno.

Or. en

Predlog spremembe 95
Amelia Andersdotter

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 pooblasti to 
osebo največ tri mesece pred uporabo 
pooblastila.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili, da bi glasbeni založniki in/ali glasbene založbe od novih umetnikov, s 
katerimi sklenejo pogodbo, kot del stalne prakse zahtevali stalnega pooblaščenca, zaradi 
česar bi sčasoma lahko prevzeli nadzor nad kolektivnimi organizacijami. [Skladno z 
osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 96
Amelia Andersdotter

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 

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic
vzpostavi nadzorno funkcijo, odgovorno za 
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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.

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

Ohranjanje ravnovesja med različnimi kategorijami članov je zelo pomembno za umetnike in 
avtorje, zato bi moralo biti jasno določeno. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 97
Amelia Andersdotter

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:

Or. en

Obrazložitev

Zahteva, da se sestaja „redno“, je preveč nejasna, zato bi bilo dobro, da se jasneje opredeli.

Predlog spremembe 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Organ, ki mu je zaupana nadzorna 
funkcija, skupščini iz člena 7 poroča o 
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izvrševanju svojih odgovornosti.

Or. en

Obrazložitev

Obveščanje skupščine je standardna praksa v dobrem organizacijskem upravljanju. [Skladno 
z osnutkom mnenja odbora IMCO.]

Predlog spremembe 99
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 –

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, članom in javnosti prek 
spletne strani kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic. Vsaka od navedenih 
oseb mora izjavo podati preden prevzame 
svoje dolžnosti, nato pa vsako leto zatem. 
Izjava vsebuje informacije o:

Or. en

Obrazložitev

Navzkrižja interesov je treba razkriti, preden vodja ali direktor prevzame svoje dolžnosti. V 
skladu z uvodno izjavo 14. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 100
Amelia Andersdotter

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, točno in pregledno zbirajo 
in upravljajo prihodke iz pravic.
Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic zagotovijo, da prihodke iz pravic 
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pobirajo samo v imenu imetnikov pravic, 
za katere imajo pooblastilo, da jih 
zastopajo.

Or. en

Obrazložitev

Usklajeno s členoma 12(1) in 14(2), kjer piše, da morajo biti plačila izvršena natančno. Če 
morajo biti plačila natančna, bi enako seveda moralo veljati tudi za pobiranje in upravljanje. 
Poleg tega bi morale kolektivne organizacije za upravljanje pravic plačila pobirati samo v 
imenu dejanskih članov in imetnikov pravic, katerih pravice upravljajo na podlagi sporazuma 
o zastopanju.

Predlog spremembe 101
Amelia Andersdotter

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

Obrazložitev

Pojasni, da morajo biti vsi odbitki v skladu s pravili, ki jih je določila skupščina. [Skladno z 
osnutkom mnenja odbora IMCO.]

Predlog spremembe 102
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 

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

organizacije z njenimi člani, izrecno 
odobrijo odbitke, ki se uporabljajo za 
prihodke iz pravic iz točke (e) člena 16.

Or. en

Predlog spremembe 103
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, takšne 
storitve zagotavljajo na podlagi poštenih 
meril, zlasti v zvezi z dostopom do 
navedenih storitev in njihovim obsegom.

Or. en

Predlog spremembe 104
Rolandas Paksas

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
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Predlog spremembe 105
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 106
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 

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 zagotovijo 
uporabniki v 6 mesecih po uporabi dane 
vsebine. Kolektivna organizacija to 
razdelitev in plačila izvede najpozneje 12 
mesecev po koncu poslovnega leta, v 
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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.

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 organizacije lahko zagotovijo pravočasno razdelitev, samo če uporabniki 
pravočasno posredujejo informacije o dejanski uporabi po različnih vsebinah.

Predlog spremembe 107
Amelia Andersdotter

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 nemudoma in najkasneje 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.
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Or. en

Obrazložitev

Zamude, s katerimi številne kolektivne organizacije za upravljanje pravic razdeljujejo denar, 
ki ga dolgujejo, predstavljajo veliko težavo za številne umetnike in avtorje. Osnutek direktive 
predlaga, da naj bi organizacije imele možnost zadržati denar do dve leti. To dejansko ni 
smiselno. Kolektivne organizacije za upravljanje pravic, ki trenutno ne dosegajo višjih ciljev, 
je treba spodbuditi, da izboljšajo učinkovitost svojih upravnih postopkov.

Predlog spremembe 108
Hannu Takkula

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. Kolektivna 
organizacija to razdelitev in plačila izvede
nemudoma in 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

Predlog spremembe 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1
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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. Kolektivna 
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

Predlog spremembe 110
Eija-Riitta Korhola

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 za upravljanje 
pravic 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), če zagotovi, da se prihodki 
razdelijo sorazmerno s prihodki, ki so jih 
imetniki pravic prejeli za zadevno 
finančno leto. Kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic lahko razdelijo zneske, 
do katerih so upravičeni imetniki pravic, 
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ki jih ni mogoče identificirati, pred 
potekom petletnega obdobja, če to 
dovoljuje nacionalna zakonodaja. Kadar 
je zastaralni rok v skladu z nacionalno 
zakonodajo daljši od pet let, kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic 
sprejmejo ustrezne določbe v zvezi z 
naknadnimi terjatvami, ne da bi pri tem
posegle v pravico imetnika pravic, da od
njih zahteva te zneske.

Or. en

Obrazložitev

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Predlog spremembe 111
Amelia Andersdotter

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
denar po treh letih od konca poslovnega 
leta, v katerem so bili pobrani prihodki iz 
pravic, ker kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic ni identificirala in
locirala imetnikov pravic, izplača skladu, 
ki ga v ta namen ustanovi in upravlja 
država članica, v kateri se denar pobere. 
Po tem je sklad odgovoren za morebitne 
terjatve imetnikov pravic, ki se pojavijo 
naknadno.

Or. en
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Obrazložitev

Če bi kolektivna organizacija za upravljanje pravic lahko obdržala denar, bi to omenjeno 
organizacijo spodbudilo, da ne bi opravljala skrbnega iskanja pravih imetnikov pravic. Sklad, 
ki bi ga upravljala država članica, je lahko tudi koristen za spodbujanje kulturne raznolikosti. 
Poleg tega je predlagano petletno obdobje predolgo – le malo verjetnosti je, da bi se 
pogrešani imetnik pravic našel po treh ali štirih letih. [Skladno z osnutkoma mnenj odborov 
CULT in IMCO.]

Predlog spremembe 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 treh 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. en

Predlog spremembe 113
Britta Thomsen

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, 

2. Kadar zneskov, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, ni mogoče razdeliti, se 
kolektivna organizacija po treh letih od 
konca poslovnega leta, v katerem so bili 
pobrani prihodki iz pravic, in pod pogojem, 
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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.

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. en

Predlog spremembe 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 za upravljanje pravic uvede 
učinkovite ukrepe za identificiranje in 
lociranje imetnikov pravic ter obenem 
zagotovi ustrezne zaščitne ukrepe za 
preprečevanje goljufij. Takšni ukrepi
vključujejo preverjanje evidenc članstva in 
zagotovitev dostopa članov kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic in 
javnosti, redno in vsaj enkrat letno, do 
seznama del in druge vsebine, v zvezi s 
katerimi eden ali več imetnikov pravic ni 
bilo identificiranih ali lociranih.

Or. en

Obrazložitev

Kolektivne organizacije za upravljanje pravic bi lahko za nedoločen čas prestavile 
zagotovitev dostopa do seznama del, če za toni določen časovni rok. [Skladno z osnutkoma 
mnenj odborov CULT in IMCO.]

Predlog spremembe 115
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3
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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 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. Kadar zaradi obsega 
dejavnosti kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic takšnih del ali druge 
vsebine ni mogoče opredeliti, se zagotovi 
dostop do kategorij del ali druge vsebine, 
ki jo kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic zastopa, pravic, s 
katerimi upravlja, in ozemelj, ki jih 
pokriva.

Or. en

Predlog spremembe 116
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pogoji za izdajanje licenc upoštevajo 
objektivna merila, zlasti v zvezi s tarifami.

Or. en

Obrazložitev

Prvotno besedilo je nesorazmerno omejevalo svobodo sklepanja pogodb.

Predlog spremembe 117
Hannu Takkula
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pogoji za izdajanje licenc temeljijo na
pravičnih in nediskriminatovnih merilih, 
zlasti v zvezi s tarifami.

Or. en

Predlog spremembe 118
Eija-Riitta Korhola

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 
pravičnega nadomestila izražajo 
ekonomsko vrednost pravic, s katerimi se 
trguje, in ekonomsko korist, ki jo 
kolektivno upravljanje pravic prinese 
uporabnikom.

Or. en

Obrazložitev

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Predlog spremembe 119
Jürgen Creutzmann
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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 upoštevajo
ekonomsko vrednost pravic, s katerimi se 
trguje, in storitev, ki jih zagotavlja 
kolektivna organizacija.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, ali se ekonomska vrednost pravice vedno lahko določi vnaprej in ali to ne povzroča 
pravne negotovosti, saj bi stranke lahko izpodbijale dogovor zaradi različnih pogledov na 
ekonomsko vrednost.

Predlog spremembe 120
Eija-Riitta Korhola

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 nadomestila, 
ni na voljo, kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic svojo določitev 
navedenih zneskov utemelji na ekonomski 
vrednosti navedenih pravic, s katerimi se 
trguje.

Or. en

Predlog spremembe 121
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Uporabniki bi morali poročati 
kolektivnim organizacijam za upravljanje 
pravic o svoji uporabi del in drugih vsebin 
v dogovorjenem formatu, pravočasno in 
natančno, da bi kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic lahko določile veljavne 
provizije ter natančno in v skladu z 
obveznostmi iz te direktive razdelile 
zneske, do katerih so upravičeni imetniki 
pravic. Kadar uporabniki ne poročajo 
kolektivni organizaciji za upravljanje 
pravic na način, ki kolektivnim 
organizacijam za upravljanje pravic 
omogoča pravočasno in natančno 
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 
posameznim imetnikom pravic, kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic pa 
lahko takšnim uporabnikom zaračunajo 
dodatne provizije za kritje dodatnih 
upravnih stroškov, ki so posledica 
manjkajočih ali pomanjkljivih poročil o 
uporabi.

Or. en

Obrazložitev

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation.Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.
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Predlog spremembe 122
Lara Comi, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za namene pravočasne, pravične in
pregledne razdelitve pravic kolektivne 
organizacije od uporabnikov zahtevajo 
analitična poročila o uporabljenih delih v 
skladu s standardnimi poročili, ki jih 
zagotovijo kolektivne organizacije ali ki se 
uporabljajo v sektorju, in sicer najpozneje 
6 mesecev po uporabi glasbenega dela.

Or. en

Obrazložitev

Poročila uporabnikov v digitalnem okolju in zunaj njega so nujna, da se identificira uporaba 
zaščitenih del. Razdelitev avtorskih in sorodnih pravic bi brez te določbe še naprej oviralo 
pomanjkanje podatkov, ki so nujni za zagotovitev sorazmerne in analitične razdelitve 
dejanske uporabe del. Posredovani podatki so pogosto nepopolni in nenatančni. Čedalje več 
naprav in vse večji obseg širjenja avtorskih del zahteva, da morajo kolektivne organizacije 
imeti možnost, da od uporabnikov pridobijo pravočasne in točne podatke o njihovi uporabi 
glasbenih del.

Predlog spremembe 123
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Uporabniki bi morali pravočasno 
plačevati licenčnine in nadomestila 
kolektivnim organizacijam za upravljanje 
pravic, kadar je v veljavi splošna tarifa ali 
tarifa, ki jo določi sodišče. Kadar 
uporabniki takšnih licenčnin ali 
nadomestil ne plačajo pravočasno, države 
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članice zagotovijo, da imajo kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic 
možnost, da takšnim uporabnikom 
zaračunajo dodatne provizije za kritje 
upravnih stroškov, ki nastanejo, ker 
licenčnine ali nadomestila niso bila 
plačana prostovoljno.

Or. en

Predlog spremembe 124
Amelia Andersdotter

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 
uporabi 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 zbiranje 
informacij o izdanih licencah in uporabi 
del v skupni podatkovni bazi, usklajeno in 
skupno izdajanje računov in pobiranje 
prihodkov od pravic.
3. Postopek sodelovanja iz odstavka 2 
kolektivnim organizacijam omogoča, da 
zaračunavanje uporabnikom uskladijo 
tako, da posamezen uporabnik prejme 
enoten skupen račun v zvezi s pravicam za 
dela, ki so bila licencirana. Enoten račun 
je pregleden, na njem pa so navedene 
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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 uporabijo za plačilo provizij za 
upravljanje.

Or. en

Obrazložitev

Postopek sodelovanja v zvezi z zaračunavanjem bo omogočil preprostejše račune in plačila za 
uporabnike ter ublažil težave, ki jih predstavljajo visoki stroški transakcij in večkratno 
zaračunavanje. [Skladno z osnutkom mnenja odbora IMCO.]

Predlog spremembe 125
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Obveščanje kolektivnih organizacij za 

upravljanje pravic
Države članice zagotovijo, da imajo 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic pravico zahtevati od uporabnikov, 
da posredujejo vse informacije in 
dokumente, ki so potrebni za določitev 
oblike in obsega uporabe del in druge 
zaščitene vsebine, ki jo zastopajo, ter 
višine prihodkov iz pravic. Te informacije 
in dokumenti se po potrebi zagotovijo v 
elektronski obliki, da bi jih kolektivne 
organizacije za upravljanje pravic lahko 
obdelale.

Or. en
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Predlog spremembe 126
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic odgovorijo na dopise oseb, ki 
zaprošajo za licenco za spletne storitve, v 
razumnem roku in predlagajo licenco v 6 
mesecih od prejetja zahtevka za licenco z 
ustreznimi informacijami. Če kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic ne 
upošteva teh rokov, ima oseba, ki zaproša 
za licenco, pravico dostopa do reševanja 
sporov v skladu s členi 35, 36 in 37.

Or. en

Obrazložitev

Prevzet predlog spremembe poročevalca. Toda strogih rokov ni mogoče določiti, saj se 
sporazumi o licenciranju lahko zelo razlikujejo po svoji kompleksnosti, odvisno na primer od 
tega, za katero vrsto ali število pravic gre.

Predlog spremembe 127
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15b
Standardi zaračunavanja

1. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic in tudi komercialni izvajalci, kot so 
opredeljeni v točki (aa) člena 3, če je le 
mogoče, uporabnikom izdajo račun v 
elektronski obliki. Kolektivne organizacije 
za upravljanje pravic in komercialni 
izvajalci omogočijo uporabo vsaj enega 



AM\936984SL.doc 69/92 PE508.223v01-00

SL

formata, pri katerem se upoštevajo 
prostovoljni sektorski standardi ali prakse, 
oblikovane na mednarodni ravni ali ravni 
Unije.
2. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic in komercialni izvajalci izdajo 
ponudnikom spletnih glasbenih storitev 
točen račun, in sicer nemudoma po 
dejanski uporabi del.
3. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic in komercialni izvajalci imajo na 
voljo ustrezne postopke, s katerimi lahko 
uporabnik izpodbija točnost računa, tudi 
kadar uporabnik prejme račune od ene ali 
več kolektivnih organizacij za upravljanje 
pravic ali komercialnih izvajalcev za iste 
pravice za ista dela.

Or. en

Obrazložitev

Standardizirano in učinkovito zaračunavanje bo prispevalo k nižjim stroškom transakcij. Vsi 
uporabniki morajo imeti možnost izpodbijati točnost računov. [Skladno z osnutkom mnenja 
odbora CULT.]

Predlog spremembe 128
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15b
Zavrnitev izdaje licence

1. Kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic brez pomembnih in utemeljenih 
razlogov ne zavrne izdaje licence za 
uporabo del ali druge zaščitene vsebine v 
obsegu repertoarja, ki ga zastopa. 
Predvsem pa kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic ne zavrne izdaje 
licence, vključno z večozemeljsko licenco, 



PE508.223v01-00 70/92 AM\936984SL.doc

SL

iz razlogov, ki so povezani z donosnostjo 
takšne licence.
2. Če kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic zavrne izdajo licence, o 
razlogih za takšno zavrnitev obvesti 
imetnike pravic, ki jih zastopa, druge 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic, v imenu katerih upravlja pravice 
na podlagi sporazuma o zastopanju, in 
uporabnika.

Or. en

Predlog spremembe 129
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – 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 in v elektronski obliki – po potrebi pa 
pogosteje prek posameznih spletnih 
računov – da na voljo naslednje 
informacije:

Or. en

Obrazložitev

Individualni spletni računi omogočajo tako večjo stroškovno učinkovitost kot tudi več 
informacij za posamezne člane. Številne najbolje delujoče kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic jih že uporabljajo. [Skladno z osnutkom mnenja odbora IMCO.]

Predlog spremembe 130
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da komercialni 
izvajalci, kot je določeno v točki (aa) člena 
3, vsakemu imetniku pravic, katerega 
pravice upravljajo, vsaj enkrat letno v 
elektronski obliki zagotovijo dostop do 
informacij, opisanih v točkah (a), (b), (c), 
(d) in (g) odstavka 1 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Za komercialne izvajalce kot upravljavce pravic za posamezne imetnike pravic bi moral 
veljati minimalni sklop pravil o preglednosti. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 131
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zneske, do katerih je upravičen imetnik 
pravic, na kategorijo upravljanih pravic in
vrsto rabe, ki jih je kolektivna organizacija 
v zadevnem obdobju plačala imetniku 
pravic;

(c) zneske, do katerih je upravičen imetnik 
pravic, na kategorijo upravljanih pravic, na
vrsto rabe in na delo, ki jih je kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic v 
zadevnem obdobju plačala imetniku 
pravic;

Or. en

Obrazložitev

Izboljšuje obveščanje imetnikov pravic. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 132
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zneske, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, na kategorijo upravljanih 
pravic in vrsto uporabe, ki jih je kolektivna 
organizacija plačala za licenciranje pravic, 
ki jih upravlja na podlagi sporazuma o 
zastopanju;

(a) zneske, do katerih so upravičeni 
imetniki pravic, na kategorijo upravljanih 
pravic, na vrsto uporabe in na delo, ki jih 
je kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic plačala za licenciranje pravic, ki jih 
upravlja na podlagi sporazuma o 
zastopanju;

Or. en

Obrazložitev

Izboljšuje obveščanje prek posrednikov, in s tem posledično imetnikov pravic. [Skladno z 
osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 133
Amelia Andersdotter

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 za 
upravljanje pravic in uporabnikov

Or. en

Predlog spremembe 134
Amelia Andersdotter

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 

1. Države članice zagotovijo, da kolektivna 
organizacija za upravljanje pravic 
kateremu koli imetniku pravic, katerega 
pravice zastopa, kateri koli kolektivni 
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imenu katere upravlja pravice na podlagi 
sporazuma o zastopanju, ali katerega koli
uporabnika nemudoma da na voljo 
naslednje informacije v elektronski obliki:

organizaciji za upravljanje pravic, v 
imenu katere upravlja pravice na podlagi 
sporazuma o zastopanju, ali kateremu koli
uporabniku nemudoma da na voljo 
naslednje informacije v elektronski obliki:

Or. en

Obrazložitev

Osnovne informacije o tarifah, licenčnih pogodbah, repertoarju in sporazumih o zastopanju 
so nujne za dobro delujoč in pregleden trg z ustvarjalnimi dobrinami. Ne bi smele biti 
omejene na možnost, da se zagotovijo na zahtevo. [Skladno z osnutkom mnenja odbora 
CULT.]

Predlog spremembe 135
Jürgen Creutzmann

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 za upravljanje pravic 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:

Or. en

Predlog spremembe 136
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) repertoar in pravice, ki jih upravlja, ter (b) seznam svojih članov, repertoar in
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zajete države članice; posebne pravice, ki jih upravlja v njihovem 
imenu, ter zajete države članice, ne da bi 
razkrila osebne podatke in občutljive 
informacije o imetnikih pravic;

Or. en

Obrazložitev

Izboljšuje obveznost glede preglednosti in hkrati zagotavlja potrebo po varstvu osebnih 
podatkov. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 137
Britta Thomsen

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) dela in druge vsebine, ki jih zastopa, 
pravice, s katerimi upravlja neposredno ali 
na podlagi sporazumov o zastopanju, ter 
ozemlja, ki jih pokriva; ali kadar zaradi 
obsega dejavnosti kolektivne organizacije 
za upravljanje pravic takšnih del ali druge 
vsebine ni mogoče opredeliti, kategorije 
del ali druge vsebine, ki jih zastopa, 
pravice, s katerimi upravlja, in ozemlja, ki 
jih pokriva;

Or. en

Predlog spremembe 138
Britta Thomsen

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 

2. Poleg tega kolektivna organizacija na 
zahtevo katerega koli imetnika pravic ali 
katere koli kolektivne organizacije da na 
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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.

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. Kadar zaradi obsega 
dejavnosti kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic takšnih del ali druge 
vsebine ni mogoče opredeliti, kolektivna 
organizacija da na voljo informacije o 
kategorijah del ali druge vsebine, ki jih 
zastopa, pravicah, s katerimi upravlja, in 
ozemljih, ki jih pokriva.

Or. en

Predlog spremembe 139
Amelia Andersdotter

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 
Direktive 2012/28/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 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 preveriti, ali so 
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katera od njihovih del navedena kot neidentificirana. Poleg tega so ti podatki dragoceni za 
uporabnike in tudi končne potrošnike. Direktiva o osirotelih delih vsebuje določbe o tem, kako 
ravnati v primerih, ko imetnikov pravic ni mogoče najti. Za namene usklajene politike za 
avtorske pravice bi bil potreben sklic na omenjeno direktivo.

Predlog spremembe 140
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da 
uporabniki brezplačno in v elektronski 
obliki kolektivnim organizacijam za 
upravljanje pravic za namene 
učinkovitega upravljanja pravic 
posredujejo popolne in točne informacije, 
ki jih te organizacije potrebujejo, da 
opredelijo uporabo dela ali drugih vsebin 
ter ustreznega imetnika pravic.

Or. en

Predlog spremembe 141
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – uvodno besedilo

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 
naslednje informacije:

Or. en

Predlog spremembe 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – uvodno besedilo

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 
naslednje informacije, po možnosti prek 
javno dostopnih vmesnikov, ki omogočajo 
iskanje:

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba interoperabilnost v elektronskih omrežjih. [Skladno z osnutkom 
mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 143
Amelia Andersdotter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) standardne licenčne pogodbe in 
veljavne tarife;

Or. en

Obrazložitev

Preglednost oblikovanja cen in pogojev je nujna za učinkovito določanje cen in pogajanje o 
cenah na trgu z licencami. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 144
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka a b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Javne informacije o repertoarju so ključnega pomena za imetnike pravic, uporabnike in tudi 
potrošnike. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 145
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic zagotovijo, da so informacije o 
repertoarju v skladu s točko (ab) odstavka 
1 točne in redno posodobljene. V zvezi s 
tem še posebej zagotovijo, da so točne, 
redno posodobljene in javno dostopne 
informacije v zvezi z deli, katerih trajanje 
varstva se izteka.

Or. en

Obrazložitev

Točne informacije o tem, kdaj bo določeno delo postalo del javne domene, so pomemben 
podatek za javnost. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 146
Amelia Andersdotter

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 za upravljanje pravic, ki
delujejo na njihovem ozemlju, pri 
izdajanju večozemeljskih licenc za spletne 
pravice za glasbena dela izpolnjujejo 
zahteve iz tega naslova.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen bi moral biti v skladu s spremembami člena 2.

Predlog spremembe 147
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V okviru področja uporabe tega 
naslova kategorije spletnih pravic za 
glasbena dela ne dopuščajo ločevanja med 
pravico do razmnoževanja (mehansko 
pravico) in pravico do priobčitve (pravico 
do predvajanja).

Or. en

Obrazložitev

Delitev licenc v ločene mehanske pravice in pravice do predvajanja v spletnem okolju ni 
smiselno. Takšna razdrobljenost pravic povzroča pretirane stroške za uporabnike in zvišuje 
stroške transakcij. Odprava tega je pomembna za konkurenčnost evropskega enotnega 
digitalnega trga, saj takšne delitve ne bremenijo nekaterih drugih večjih svetovnih trgov.

Predlog spremembe 148
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2 – točka e a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) sposobna je zagotoviti pravico do 
razmnoževanja (mehansko pravico) in 
pravico do priobčitve (pravico do 
predvajanja) glasbenih del, za katera želi 
izdati licenco na podlagi večozemeljskih 
licenc.

Or. en

Obrazložitev

Delitev licenc v ločene mehanske pravice in pravice do predvajanja v spletnem okolju ni 
smiselno. Takšna razdrobljenost povzroča pretirane stroške za uporabnike in zvišuje stroške 
transakcij.

Predlog spremembe 149
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2

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 za upravljanje 
pravic lahko sprejmejo razumne ukrepe za 
zaščito točnosti in celovitosti podatkov in 
varovanje osebnih podatkov ter po potrebi
poslovno občutljivih informacij.

Or. en

Obrazložitev

Kolektivne organizacije za upravljanje pravic ne bi smele dobiti globalnega pooblastila za 
omejevanje „ponovne uporabe“ informacij, kar je pomembna in temeljna človekova pravica.

Predlog spremembe 150
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1
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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,
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

Uporabniki, v tem primeru običajno ponudniki spletnih glasbenih storitev, imajo upravičen 
interes glede točnosti informacij, ki jih zagotavlja kolektivna organizacija za upravljanje 
pravic. Zato bi morali biti vključeni v skupino tistih, ki imajo pravico do ugovora.

Predlog spremembe 151
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kolektivna organizacija spremlja
uporabo spletnih pravic za glasbena dela, 
ki jih v celoti ali delno zastopa, s strani 
ponudnikov spletnih glasbenih storitev, ki 
jim je izdala večozemeljsko licenco za 
navedene pravice.

1. Kolektivna organizacija se dogovori s 
ponudniki spletnih glasbenih storitev o 
zagotavljanju informacij v zvezi z uporabo 
spletnih pravic za glasbena dela, ki jih v 
celoti ali delno zastopa, s strani 
ponudnikov spletnih glasbenih storitev, ki 
jim je izdala večozemeljsko licenco za 
navedene pravice.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „spremlja“ se lahko razlaga kot tehnično spremljanje, ki za nekatere spletne storitve ni 
primerno.

Predlog spremembe 152
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb uvodnih izjav 18, 27 in člena 15a. [Skladno z osnutkom mnenja 
odbora IMCO.]

Predlog spremembe 153
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za namene odstavkov 3 in 4 
kolektivne organizacije uvedejo postopek 
sodelovanja z drugimi kolektivnimi 
organizacijami za zagotovitev, da se 
ponudniku spletnih glasbenih storitev izda 
enoten skupen račun, kot določa člen 15a.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb uvodnih izjav 18, 27 in člena 15a. [Skladno z osnutkom mnenja 
odbora IMCO.]

Predlog spremembe 154
Amelia Andersdotter

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 za upravljanje 
pravic 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

Obrazložitev

Zajeti bi bilo treba vse zadevne subjekte, ki koristijo dvojno zaračunavanje.

Predlog spremembe 155
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 28 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija oceni potrebo po sektorskih 
pravilih ter o tem poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu za namene izvajanja 
odstavka 3 člena 101 PDEU, ki zajema 
sporazume o zastopanju in združevanje 
spletnih pravic, izmenjave informacij in 
tudi druge oblike sodelovanja med 
kolektivnimi organizacijami za 
upravljanje pravic za namen izdaje in 
upravljanja večozemeljskih licenc za več 
repertoarjev in/ali za namen določanja 
enotnih ali obojestransko dogovorjenih 
tarif in pogojev za takšne licence.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba sodelovanje med kolektivnimi organizacijami za upravljanje pravic, 
vendar to zahteva tudi pravno varnost glede veljavnih pravil o konkurenci. Tveganje 
protimonopolnih preiskav zaradi sodelovanja se zdi pomembno, zato bi bilo treba to 
razjasniti.

Predlog spremembe 156
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 29 – 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 za 
upravljanje pravic opravlja za 
organizacijo, ki je zaprosila za sporazum, 
ne presega razumnih stroškov, ki jih je 
imela zaprošena kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic pri upravljanju 
repertoarja organizacije, ki je zaprosila za 
sporazum, ter razumne marže, ki je 
gospodarsko vzdržna za vse udeležene 
strani.
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Or. en

Obrazložitev

V konkurenčnem položaju, kjer so kolektivne organizacije za upravljanje pravic različno 
velike, imajo različne repertoarje in različne fiksne stroške, ki jih morajo kriti na vsakega 
člana, je treba zelo paziti pri maržah za transakcije med organizacijami.

Predlog spremembe 157
Eija-Riitta Korhola

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaprošena kolektivna organizacija za 
upravljanje pravic v okviru svojega 
odnosa z uporabniki izda licenco za 
repertoar kolektivne organizacije za 
upravljanje pravic, ki je zaprosila za 
sporazum, pod istimi pogoji kot za lasten 
repertoar in brez soglasja organizacije, ki 
je zaprosila za sporazum, ne izključi 
repertoarja organizacije, ki je zaprosila za 
sporazum, iz licenciranega repertoarja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je enak predlogu spremembe 25 poročevalca, ki spreminja mesto 
predloga spremembe in hkrati ohranja izvirni predlog Komisije za člen 29(3).  Ta člen in 
predlog spremembe izpostavljata, da bi morali biti repertoarji malih in srednje velikih 
kolektivnih organizacij za upravljanje pravic dovolj zaščiteni, da bi v celoti prispevali k 
razvoju in spodbujanju kulturne raznolikosti v Evropi in bili deležni enake obravnave pri 
izdajanju licenc za čezmejne spletne glasbene storitve v Evropi.

Predlog spremembe 158
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 33
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33 črtano
Odstopanja na področju spletnih 
glasbenih pravic za radijske in televizijske 
programe
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.

Or. en

Obrazložitev

Prestavljeno v člen 2 (Področje uporabe).

Predlog spremembe 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 33 – odstavek 1

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 
večozemeljsko licenco za spletne pravice 
za glasbena dela, ki jo potrebuje izdajatelj 
programa, da lahko svoje radijske ali 
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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.

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti in skladnosti z uvodno izjavo 35 bi moralo odstopanje izdajatelja 
programa zajemati predoglede. [Skladno z osnutkom mnenja odbora IMCO.]

Predlog spremembe 160
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 35 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Reševanje sporov za uporabnike Reševanje sporov z uporabniki

Or. en

Predlog spremembe 161
Amelia Andersdotter

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 neodvisnemu in 
nepristranskemu organu za reševanje 
sporov.
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Or. en

Obrazložitev

Način izračunavanja tarif je pogost vzrok sporov, zato je koristno izrecno navesti, da 
reševanje sporov zajema tudi izračun. Pravica do vložitve tožbe pred sodiščem je zajeta v 
odstavku 2 in je tukaj ni treba ponavljati.

Predlog spremembe 162
Eija-Riitta Korhola

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 ali 
nespoštovanju njenih pogojev lahko 
predložijo sodišču ter, če je primerno, 
neodvisnemu in nepristranskemu organu za 
reševanje sporov. Države članice 
zagotovijo, da so ti organi za reševanje 
sporov specializirani za področje 
intelektualne lastnine in da svoje odločitve 
sprejemajo na podlagi meril, ki jih določa 
člen 15(2).

Or. en

Predlog spremembe 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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.
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Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za manjše akterje, ki želijo sprožiti postopek 
reševanja sporov, morajo biti upravni stroški razumni. [Skladno z osnutkom mnenja odbora 
IMCO.]

Predlog spremembe 164
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da morajo 
uporabniki, kadar imajo možnost 
reševanja sporov na podlagi tega člena, 
plačati kolektivni organizaciji za 
upravljanje pravic, ko je postopek v teku:
(a) predhodno veljavno tarifo, ki se 
zaračunava za zadevno uporabo, če 
takšna tarifa obstaja;
(b) vmesno mesečno plačilo, ki ne vpliva 
na odločitev in ki ga določi organ za 
reševanje sporov, če ne obstaja predhodno 
veljavna tarifa za zadevno uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 165
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice zagotovijo, da 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic ali uporabniki, odvisno od primera, 
plačajo razliko med izplačili in novo 
tarifo, ki jo določi pristojni organ, 
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najpozneje 30 dni po tem, ko omenjeni 
organ sprejme to odločitev.

Or. en

Predlog spremembe 166
Amelia Andersdotter

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

Obrazložitev

Spori med kolektivnimi organizacijami za upravljanje pravic glede zmožnosti obdelave in 
preglednosti repertoarja bi morali biti predmet reševanja sporov. [Skladno z osnutkom 
mnenja odbora IMCO.]

Predlog spremembe 167
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko
njihovi zadevni pristojni organi v primeru 
neizpolnjevanja nacionalnih določb, 
sprejetih pri izvajanju te direktive, 
sprejmejo ustrezne upravne sankcije in 
ukrepe, ter zagotovijo, da se uporabljajo.
Sankcije in ukrepi so učinkoviti,
sorazmerni in odvračilni.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
pristojni organi kolektivnim organizacijam 
za upravljanje pravic odredijo ustrezne 
sankcije in sprejmejo ustrezne ukrepe v 
primeru neizpolnjevanja nacionalnih 
določb, sprejetih pri izvajanju te direktive.
Te sankcije in ukrepi so učinkoviti in
sorazmerni.

Or. en
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Predlog spremembe 168
Amelia Andersdotter

Predlog direktive
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
njihovi zadevni pristojni organi v primeru 
neizpolnjevanja nacionalnih določb, 
sprejetih pri izvajanju te direktive, 
sprejmejo ustrezne upravne sankcije in 
ukrepe, ter zagotovijo, da se uporabljajo.
Sankcije in ukrepi so učinkoviti, 
sorazmerni in odvračilni.

1. Države članice imenujejo ali ustanovijo 
pristojne organe, ki stalno nadzorujejo 
kolektivne organizacije za upravljanje 
pravic s sedežem na njihovem ozemlju. 
Države članice zagotovijo, da lahko 
njihovi zadevni pristojni organi v primeru 
neizpolnjevanja nacionalnih določb, 
sprejetih pri izvajanju te direktive, 
sprejmejo ustrezne upravne sankcije in 
ukrepe, ter zagotovijo, da se uporabljajo.
Sankcije in ukrepi so učinkoviti, 
sorazmerni in odvračilni.

Or. en

Obrazložitev

Kadar pristojni organi še niso imenovani ali ustanovljeni, morajo države članice poskrbeti za 
to. Strožje opredeljeno izvrševanje. [Skladno z osnutkom mnenja odbora CULT.]

Predlog spremembe 169
Amelia Andersdotter

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, ki delujejo na 
njihovem ozemlju, pri izdajanju 
večozemeljskih licenc za spletne pravice za 
glasbena dela izpolnjujejo zahteve iz 
naslova III te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Ta člen bi moral biti v skladu s spremembami člena 2.


