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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. upošteva priporočilo Komisije, katero poziva, da po posvetovanju z zainteresiranimi 
stranmi in temeljiti raziskavi trga čim hitreje pripravi predlog pravne podlage za 
učinkovito ureditev kolektivnega upravljanja avtorskih in sorodnih pravic v glasbeni 
industriji glede na posebnosti, ki jih prinaša digitalna doba, in glede na potrebo po 
ohranjanju ravnotežja med zagotavljanjem evropske kulturne raznolikosti, ohranjanjem 
lokalnih repertoarjev, spodbujanjem ustvarjalnosti in zaščito interesov upravljavcev pravic 
in komercialnih uporabnikov;

2. izraža obžalovanje, da pred sprejetjem priporočila Komisija ni sprožila obsežnega in 
temeljitega posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in Evropskim parlamentom ter 
poudarja, da je pri prihodnjih regulativnih ukrepih s tega področja treba vzpostaviti 
posvetovanje z vsemi kategorijami upravljavcev pravic, da bi na ta način zagotovili 
pravično in uravnoteženo zastopanost njihovih interesov;

3. priznava, da lahko večja, pravična in transparentna konkurenca na področju kolektivnega 
upravljanja avtorskih in sorodnih pravic v glasbeni industriji v pravih okoliščinah zaščiti 
položaj ustvarjalcev v Evropi (vključno z lokalnimi ustvarjalci in manjšinskim 
repertoarjem) ter okrepi kulturno raznolikost v Evropi;

4. poziva Komisijo, da v skladu s konvencijo Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti 
kulturnega izražanja oceni pobude za zagotavljanje stalnega dostopa široke javnosti do 
repertoarjev, tudi manjših in lokalnih, glede na posebnosti, ki jih prinaša digitalna doba, in 
ob upoštevanju posrednih in neposrednih učinkov na splošni položaj ustvarjalcev in 
kulturno raznolikost;

5. zagovarja stališča, da glasba ni tržno blago in da so kolektivni upravljavci pravic v prvi 
vrsti neprofitne organizacije, zato uvedba sistema, ki bi bil zasnovan na neomejeni 
konkurenčnosti, ne more biti niti v interesu ustvarjalcev niti v interesu spodbujene 
kulturne raznolikosti in ustvarjalnosti v Evropi;

6. razume in podpira določbe o tem, da imetniki pravic dejansko lahko izbirajo kolektivne 
upravljavce pravic, prenesejo spletne pravice, opredelijo njihovo ozemeljsko uporabo, jih 
umaknejo od izbranega kolektivnega upravljavca pravic ali jih prenesejo na drugega, ter 
poudarja, da je pomembno pri tem upoštevati učinkovito sodelovanje med kolektivnimi 
upravljavci pravic, da bi zaščitili tudi interese manjših in lokalnih imetnikov pravic in tako 
ohranili kulturno raznolikost;

7. izraža zaskrbljenost nad morebitnimi negativnimi učinki, ki bi jih nekatere določbe iz 
priporočila lahko imele na lokalne repertoarje in kulturno raznolikost, saj bi lahko 
spodbujale oziroma vodile v koncentracijo pravic pri večjih kolektivnih upravljavcih; 
meni, da bi bilo treba oceniti vpliv, ki bi ga lahko imele pobude za vzpostavitev 
konkurence med upravljavci pravic s pridobitvijo najbolj donosnih imetnikov pravic;
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8. meni, da bi bilo treba ohraniti sistem vzajemnih sporazumov o zastopanju, saj vsem 
komercialnim in individualnim uporabnikom brez diskriminacije omogoča enakopraven 
dostop do svetovnega repertoarja, bolje ščiti imetnike pravic, nudi garancijo za resnično 
kulturno raznolikost in spodbuja pošteno konkurenco na notranjem trgu;

9. meni, da možnost, ki jo imajo imetniki pravic, da izbirajo kolektivnega upravljavca pravic 
ne glede na državo članico, v kateri se slednji nahaja, spodbuja konkurenco na notranjem 
trgu in da:

– jo morajo spremljati ustrezni ukrepi za ohranitev in promocijo raznolikosti kulturnega 
izražanja, še posebej z nudenjem obsežnih raznolikih repertoarjev, zlasti lokalnih,

– mora omogočiti, da bodo vsi imetniki pravic, ne glede na njihovo državljanstvo ali 
državo članico stalnega bivališča, prejeli pravičen delež tantiem in to kar se da 
neposredno,

– ne sme voditi v to, da bi najbolj dobičkonosni imetniki svojo nadvlado še okrepili na 
škodo skromnejših imetnikov pravic,

zaradi česar je potrebna podrobna ocena posledic;

10. nadalje meni, da je mogoče interese ustvarjalcev in kulturne raznolikosti v Evropi najbolje 
ščititi z uvedbo pravičnega in preglednega konkurenčnega sistema, s katerim se bo 
mogoče izogniti pritisku za zniževanje dohodkov ustvarjalcev;

11. pozdravlja napore za večjo konkurenco na notranjem trgu in prizadevanja za krepitev 
mednarodne distribucije evropskih glasbenih del, in to ne glede na to, kateri kolektivni 
upravljavec pravic upravlja z avtorskimi pravicami, saj meni, da je prav, da se vsak 
repertoar, pa naj bo znan širokemu občinstvu ali ne, obravnava enakopravno;

12. je prepričan, da bo obstoječi sistem nacionalnih kolektivnih upravljavcev pravic še naprej 
igral pomembno vlogo pri nudenju socialne podpore manjšinskim ustvarjalcem in krepitvi 
kulturne raznolikosti, pa čeprav ob večji konkurenčnosti;

13. poudarja, da igra obstoječa mreža nacionalnih kolektivnih upravljavcev pomembno vlogo 
pri nudenju finančne pomoči za spodbujanje novega in manjšinskega evropskega 
repertoarja in da je treba to ohranjati;

14. prav tako meni, da je za zagotovitev celovitega delovanja sistema vzajemnosti, od 
katerega bi imeli korist vsi imetniki pravic, bistveno to, da se prepove vsakršna oblika 
izključnih pooblastil, ki bi si jih večji imetniki pravic in kolektivni upravljavci pravic 
delili pri neposrednem pobiranju tantiem v vseh državah članicah, saj bi to privedlo do 
hitrega konca nacionalnih kolektivnih upravljavcev pravic in spodkopalo položaj 
manjšinskega repertoarja in kulturne raznolikosti v Evropi;

15. pozdravlja zavzemanje za učinkovito kolektivno upravljanje pravic z višjo stopnjo 
preglednosti, preprečevanjem diskriminacije in pravili o odgovornosti;

16. poziva država članice in kolektivne upravljavce pravic, da zagotovijo pravično 



AD\625506SL.doc 5/6 PE 374.024v03-00

SL

zastopanost imetnikov pravic v organih kolektivnih upravljavcev pravic, kar bo 
omogočalo njihovo uravnoteženo sodelovanje v procesu notranjega odločanja;

17. meni, da je treba obstoječi sistem vzajemnega pobiranja tantiem ohraniti, tako da bo 
konkurenca nastopila glede na ponujene storitve kolektivnih upravljavcev pravic in glede 
na provizije, ki jih slednji zahtevajo, ter meni, da je treba uporabnikom licence podeliti na 
podlagi tarif, s katerimi poslujejo kolektivni upravljavci pravic v državi, v kateri se bo 
glasba uporabljala; države članice poziva, naj zagotovijo, da bodo komercialni uporabniki 
zaprosili za potrebna pravna soglasja in vsem kategorijam imetnikov pravic plačevali 
pravične tantieme;

18 meni, da je treba pri vsakem kolektivnem upravljanju s pravicami v državah članicah 
uvesti pravične in učinkovite mehanizme za reševanje sporov, ki bodo zagotovili, da 
imajo tako imetniki pravic kot uporabniki dostop do sredstev za reševanje sporov brez 
poseganja v pravico vsakogar do sodnega nadzora;

19. podpira zamisel, da bi lahko kolektivni upravljavci pravic komercialnim uporabnikom s 
sedežem kjerkoli v Evropski uniji prosto zagotovili vseevropska dovoljenja in dovoljenja 
za različne repertoarje za spletno uporabo (vključno z uporabo preko prenosnega telefona) 
in to pod pravičnimi in individualno sklenjenimi pogoji ter brez diskriminacije med 
uporabniki; poziva Komisijo, naj izvede oceno učinka globalnih licenc na področju 
spletnih storitev in učinka na gmotni in socialni položaj ustvarjalcev;

20. verjame, da bi moral biti v središču tesnega sodelovanja med kolektivnimi upravljavci 
pravic sistem „vse na enem mestu”, kjer bi lahko komercialni uporabniki pridobili 
potrebna dovoljenja za svetovni repertoar za želeno področje, pri čemer bi bilo hkrati 
treba zagotoviti visoko stopnjo zaščite za imetnike pravic, da bi se izognili nevarnosti, da 
bi uporabniki iskali kolektivnega upravljavca pravic z najcenejšimi dovoljenji.
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