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UVOD

(A) Cilji poročevalke

Predlog direktive o upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih 
licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo je razdeljen na dva sklopa.

V prvem sklopu (naslovi I, II in IV) so opredeljene zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da se 
kolektivnim organizacijam zagotovijo razmere za dobro upravljanje avtorskih in sorodnih 
pravic. Z drugim sklopom (naslov III ter člena 36 in 40 naslova IV) bi želeli poenostaviti 
izdajanje večozemeljskih licenc za avtorske pravice za glasbena dela za spletno uporabo. 

Poročevalka si je zastavila tri cilje. Prvič, boljša zaščita interesov umetnikov in ohranjanje 
kulturne raznolikosti v Evropski uniji. Drugič, izboljšanje odnosov med kolektivnimi 
organizacijami in komercialnimi uporabniki v interesu potrošnika. Navedena cilja se nanašata 
na prvi sklop direktive. Tretjič, krepitev enotnega digitalnega trga s poenostavitvijo in 
zmanjšanjem stroškov za licence, s čimer bi spodbudili razvoj novih spletnih storitev za 
glasbena dela na večozemeljski osnovi. 
Poročevalka se je pred pripravo delovnega dokumenta posvetovala s širokim krogom 
zainteresiranih strani, kar bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih. Prizadevala si bo za 
ustrezno upoštevanje legitimnih pomislekov vseh zainteresiranih strani, vendar – kot se bo 
pokazalo v nadaljevanju – ni vedno lahko uskladiti prvega in tretjega cilja, zato bo treba pri 
njunem izvajanju včasih presoditi v korist enega ali drugega.

(B) Razlike med praksami v posameznih državah članicah in sektorjih: dejansko stanje, ki ga 
je treba upoštevati

Kolektivne organizacije so subjekti, ki se tradicionalno ustanavljajo in organizirajo na 
nacionalni ravni. Ta direktiva je prvo zakonodajno besedilo, s katerim želi Evropska unija 
zbližati zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da se zagotovi njihovo dobro delovanje. V državah 
članicah torej obstajajo številni sistemi in prakse. 

Zaradi upoštevanja tega dejstva je treba zagotoviti, da se zahteve, postavljene v tem besedilu, 
skladajo z načelom subsidiarnosti in da se državam članicam ne preprečita uporaba ali 
sprejetje pravil, ki določajo višjo raven dobrega upravljanja in preglednosti kolektivnih 
organizacij. Z drugimi besedami, z direktivo bo treba zagotoviti minimalno raven uskladitve. 
Poleg tega ne bo smela posegati v nadaljnji obstoj nacionalnih praks, kot so sistemi razširjenih 
kolektivnih licenc.

Isti vidik je treba izpostaviti v zvezi s prvim sklopom direktive, ki se nanaša na kolektivne 
organizacije vseh sektorjev. Treba je torej zagotoviti, da postavljene zahteve ne bodo 
primerne le za glasbeni sektor, temveč tudi za razmnoževanje, avdiovizualno področje itd.

Nazadnje želi poročevalka bolj poglobljeno preučiti še posledice sklicevanja na 
Direktivo 2006/123/ES (t. i. direktivo o storitvah).
Po navedenih splošnih premislekih želi poročevalka podati še pripombe glede nekaterih 
posebnih vprašanj iz predloga direktive, pomembnih za polno uresničevanje vseh treh 
zastavljenih ciljev.
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Prvi cilj: zaščita interesov umetnikov in ohranjanje kulturne raznolikosti 

Temeljna pogoja za zaščito interesov imetnikov pravic sta izboljšanje delovanja kolektivnih 
organizacij ob upoštevanju interesov njihovih članov in zagotovitev preglednega upravljanja 
prihodkov iz avtorskih pravic. Tako bo mogoče zagotoviti ustrezno plačilo vsem ustvarjalcem 
in ne le komercialno uspešnim, kar bo pripomoglo k ohranjanju kulturne raznolikosti.

Poročevalka želi dodati naslednja pojasnila.

Najprej je treba spremeniti opredelitev pojma „kolektivna organizacija“ iz člena 3(a). Med 
drugim je treba zagotoviti, da bodo za podružnice kolektivnih organizacij postavljene zahteve 
na isti ravni.

Dalje, po poročevalkinem mnenju se v predlogu ne upoštevata dovolj dejanski položaj na trgu 
ter obstoj komercialnih organizacij ali agentov, ki izvajajo podobne dejavnosti upravljanja 
pravic in pomenijo konkurenco kolektivnim organizacijam. Za te pravne ali fizične osebe bo 
treba vzpostaviti obveznosti, prilagojene njihovim posebnim značilnostim.

Načeli svobode prispevkov in njihovega umika iz kolektivne organizacije v razumnem roku 
sta pomembni načeli, ki pripomoreta h krepitvi položaja imetnikov pravic (člen 5). 
Poročevalka podpira to določbo, vendar ima v zvezi z njo dve pripombi. Prvič, teh načel ne 
smemo zlorabljati. Da bi zaščitili vse ustvarjalce, je treba preprečiti možnost, da bi dobro 
uveljavljeni umetniki umaknili prispevke, katerih upravljanje je najcenejše, in ohranili le 
upravljanje najzahtevnejših pravic. Taka praksa bi namreč lahko ogrozila učinkovitost 
poslanstva kolektivnih organizacij1. Drugič, večja razdrobljenost pravic bi lahko otežila 
združevanje repertoarjev, ki je potrebno za izdajanje večozemeljskih in večrepertoarnih 
licenc. Kot je bilo navedeno že v uvodu, je treba na podlagi ustrezne presoje odločiti o 
različnih zastavljenih ciljih.

Poročevalka se na splošno zavzema za ekskluzivnost prispevkov, ob čemer se zaveda, da 
mora v nekaterih sektorjih, na primer avdiovizualnem, to zajemati vse pravice za isti način 
predvajanja. Z ekskluzivnostjo prispevkov se ne zagotovi le zaščita večine ustvarjalcev, 
temveč tudi komercialnih uporabnikov. Ti namreč pridobijo večjo pravno varnost, zmanjša pa 
se tudi tveganje, da jim bo večkrat zaračunana uporaba istih pravic.

Poročevalka podpira določbe, ki spodbujajo imetnike pravice k dejavnemu sodelovanju pri 
delovanju in nadzoru kolektivnih organizacij. Osrednjo vlogo v sistemu odločanja in nadzora 
je treba namreč podeliti skupščini, vendar je treba hkrati upoštevati že izoblikovane 
organizacijske modele kolektivnih organizacij na nacionalni ravni2. Pogoj za dobro 
upravljanje je tudi hitro odločanje, zato je treba omogočiti statutarni prenos nekaterih 
odločitev na organ, ki izvaja nadzor. Če so poleg tega med člani iste kolektivne organizacije 
različne kategorije imetnikov pravic, je treba zagotoviti njihovo sorazmerno zastopanje, da bi 

                                               
1 Sodba Sodišča v zadevi BRT proti Sabam (C-127/73); v tem smislu glej tudi odločbo z dne 12. avgusta 2002 v 
zadevi Banghalter & Homen Christo proti Sacem (COMP/C2/37.219).
2 V nekaterih državah članicah nadzorne naloge iz člena 8 opravlja upravni svet, zato ni potrebe po vzpostavitvi 
posebnega organa.
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tako preprečili navzkrižja interesov. To ravnovesje je treba upoštevati pri strukturi in 
delovanju organizacij, saj bo to prispevalo k njihovemu boljšemu upravljanju. Zato je treba v 
predlog direktive vnesti nekaj prilagoditev, na primer v člen 7(8), ki določa, da ima vsak član 
pravico, da „katero koli drugo fizično ali pravno osebo“ pooblasti, da se v njegovem imenu 
udeleži skupščine in glasuje na njej. Člani bi morali imeti pravico pooblastiti le osebe iz iste 
kategorije. 

Člen 10, ki govori o upravljanju prihodkov iz avtorskih pravic, je nedvomno ena 
najpomembnejših določb za zaščito interesov ustvarjalcev. Kolektivne organizacije še 
nerazdeljene zneske pogosto investirajo. Ta praksa sama po sebi ni sporna, če o naložbah 
pregledno odločajo pristojni organi in če kolektivna organizacija ravna v skladu z načelom 
skrbnega upravljanja. Poročevalka meni, da je treba finančne prihodke iz navedenih naložb 
načeloma izplačati članom teh organizacij. Kolektivnim organizacijam bi bilo treba priznati 
pravico do uporabe teh zneskov za plačilo stroškov upravljanja šele po posvetu s skupščino 
članov določene organizacije, ki morajo tako odločitev odobriti z večino glasov. 

Kar zadeva razdelitev zneskov imetnikom pravic, bo poročevalka preučila, ali ni mogoče 
skrajšati roka, določenega v členu 12(1), to je „najpozneje 12 mesecev po koncu poslovnega 
leta, v katerem so bili prihodki [iz avtorskih pravic] pobrani“. Trenutno besedilo člena 12(2), 
po katerem lahko kolektivne organizacije odločijo glede uporabe zneskov, ki v petih letih niso 
bili razdeljeni, ker imetniki pravic niso bili locirani, je treba pregledati in sprejeti predpise za 
dodelitev teh zneskov.

Če naj kolektivne organizacije izpolnjujejo svoje obveznosti, zlasti v zvezi z razdeljevanjem 
zneskov, jim morajo komercialni uporabniki takoj predložiti vse koristne informacije. Zato 
poročevalka obžaluje, da tem uporabnikom s členom 18 ni naložena nobena obveznost v 
odnosu do kolektivnih organizacij.

Drugi cilj: izboljšanje odnosov med kolektivnimi organizacijami in komercialnimi 
uporabniki v interesu potrošnikov 

Ne glede na določbe naslova III, ki zadevajo le sektor spletnih glasbenih storitev, je treba 
natančno opredeliti, pregledati in razširiti nekatere člene v naslovih II in IV, da bi tako 
izboljšali odnose med kolektivnimi organizacijami in komercialnimi uporabniki pri izdajanju 
licenc.

Poročevalka ugotavlja, da spori med kolektivnimi organizacijami in komercialnimi 
uporabniki niso nič manj pogosti v državah, ki so določile obveznost predhodne odobritve za 
kolektivne organizacije („prior authorisation“) ali obveznost sklenitve pogodbe z njimi. 
Nasprotno pa je člen 15, ki zadeva izdajanje licenc, v zvezi s tem bistvenega pomena.

V besedilu člena 15(2) v zvezi z izračunom tarif, ki se uporabljajo za izdajo licenc, je več 
težav kot odgovorov. Prvič, kar zadeva prostovoljno izdajanje licenc, je pojem „ekonomska 
vrednost pravic, s katerimi se trguje“, ki je nepopolno povzet po sodni praksi Sodišča, nejasen 
in povzroča zmedo. Poleg tega bi morale kolektivne organizacije zagotoviti, da je njihova 
tarifna politika javna. Poročevalka meni, da ta politika ne sme temeljiti le na objektivnih, 
temveč tudi na jasnih in preglednih merilih, ki se javno predstavijo pred vsakim trgovanjem in 
jih lahko po potrebi nadzira pristojni organ iz člena 39. Z objavo tarifne politike ne bi smeli 
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posegati v možnost, da kolektivne organizacije komercialnim uporabnikom predlagajo 
različne tarife, zlasti v primeru novega poslovnega modela. Drugič, v nekaterih primerih 
izdajanje licenc ni prostovoljno. Zato je treba državam članicam jasno priznati možnost, da 
tarife določijo zakonsko. 

Poleg tega bi morale kolektivne organizacije v razumnem roku odgovoriti na prošnje 
komercialnih uporabnikov za izdajo licence. 

V zvezi z reševanjem sporov poročevalka poudarja pomen alternativnih načinov njihovega 
reševanja, da se tako doseže dogovor v razumnem roku in z razumnimi stroški. Preučila bo 
različne možnosti za razširitev teh določb. Poleg tega bo treba za primere sporov med 
strankami, ki ne prebivajo v isti državi članici, opredeliti katero pravo se uporablja in katero je 
pristojno sodišče. Treba je še dodati, da s to direktivo državam članicam ni naložena
obveznost ustanovitve novega sodišča. 

Nazadnje, člen 39 napotuje na pristojne organe, ki bodo v posameznih državah članicah 
nadzirali uporabo direktive. Državam članicam ne sme biti naložena obveznost ustanovitve 
novih nadzornih organov, vendar pa morajo biti ti organi dovolj neodvisni in razpolagati z 
zadostnimi človeškimi in finančnimi viri, da bodo lahko izvajali učinkovit nadzor nad 
kolektivnimi organizacijami.

Tretji cilj: krepitev enotnega digitalnega trga v interesu evropskih državljanov

Naslov III predloga direktive je omejen le na spletno uporabo glasbenih del. Poročevalka 
podpira odločitev Evropske komisije, da drugi sklop omeji le na glasbeni sektor. Struktura in 
potrebe preostalih sektorjev, na primer avdiovizualnega, so popolnoma drugačne, zato bo 
treba v zvezi z njimi po potrebi sprejeti druge pobude. Poročevalka bo predlagala, naj se s 
področja uporabe naslova III, kar zadeva uporabo vključenih glasbenih del, popolnoma 
izključijo izdajatelji radijskih in televizijskih programov (člen 33). V nasprotju z operaterji, ki 
svoje storitve ponujajo na internetu, izdajatelje radijskih in televizijskih programov namreč še 
naprej večinoma vodi logika bližine.

Poročevalka je ves čas zagovarjala stališče, da največja težava notranjega trga ni izdajanje
večozemeljskih licenc. Najtežje je ponovno združiti svetovni repertoar, da se omogoči 
izdajanje večozemeljskih in večrepertoarnih licenc prek več „vstopnih točk“.

Zaradi uporabe pravil o konkurenci ni mogoča vzpostavitev ene same vstopne točke za 
celotno EU (po sistemu „vse na enem mestu“). Poleg tega z vzpostavitvijo mehanizma 
razširjenih kombiniranih licenc po načelu „države izvora“1 ni mogoče odpraviti glavnega 
pomisleka komercialnih uporabnikov, to je ponovnega združevanja repertoarja. Zdi se torej, 
da bi bilo najustrezneje izbrati nekaj kolektivnih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje za 
izdajanje večozemeljskih licenc (člen 21), in jim hkrati naložiti obveznost zastopanja 
repertoarja drugih organizacij (člen 29).

Iz obširnih posvetov, ki jih je poročevalka opravila z zainteresiranimi stranmi2, izhaja, da te 

                                               
1 Podobno kot v Direktivi 93/83/EGS, ki zadeva kabelsko in satelitsko oddajanje.
2 Kolektivne organizacije, založniki in komercialni uporabniki.
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zaupajo v izoblikovanje podatkovne baze svetovnega repertoarja („Global Repertoire 
Database“). Natančna, celovita in posodobljena podatkovna baza bo gotovo poenostavila 
izdajanje večozemeljskih in večrepertoarnih licenc. 

Kot je bilo že navedeno, bo treba pri uresničevanju ciljev direktive včasih presoditi v korist 
ene ali druge strani, saj je lahko njihovo izvajanje protislovno. V zvezi s tem se je pri 
nekaterih zainteresiranih straneh pojavila bojazen, da bi z združevanjem repertoarja in 
morebitnim izoblikovanjem „vozlišč“ spodbujali le angloameriški repertoar, kar bi negativno 
vplivalo na lokalne repertoarje in kulturno raznolikost. Poročevalka bo na ta vidik še posebej 
pozorna. 

Je pa treba kljub temu pripomniti, da danes v Evropi obstaja več kot 250 strani, ki ponujajo 
spletne glasbene storitve, in da praktično nobena od njih ne ponuja le angloameriškega 
repertoarja1. Dalje, vsi ponudniki spletnih glasbenih storitev, s katerimi smo se sestali med 
posvetovanji, so navedli, da za začetek opravljanja storitev potrebujejo svetovni ali zelo 
raznolik repertoar.

Prav tako z vidika ohranjanja ravnovesja med različnimi cilji direktive bo poročevalka 
posebej pozorna na to, da bo obveznost prenosa (t. i. obveznost „must carry“) iz člena 29 
postavljena tako, da bo z njo popolnoma upoštevan cilj ohranjanja kulturne raznolikosti. 
Mogoče bi bilo tudi predvideti, da kolektivna organizacija, ki izdaja večozemeljske licence, 
prispeva k razvoju in financiranju kulturne raznolikosti v državah članicah, katerih repertoarje 
zastopa.

                                               
1 http://www.pro-music.org/index.php


