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Predlog spremembe 3
Eva Lichtenberger

Predlog uredbe – akt o spremembi
-

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja varstva avtorskih pravic na način, kot ga predlaga Komisija, ni 
utemeljeno, ker ne bi pomagalo socialnemu in umetniškemu položaju izvajalcev, ampak bi od 
tega imeli večje koristi proizvajalci fonogramov. Predlagana direktiva je eden slabših zgledov 
posebnega zagovora interesa in bo resno prizadela evropska inovativna in ustvarjalna 
prizadevanja. 

Predlog spremembe 4
Katalin Lévai

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V skladu z Direktivo 2006/116/ES z 
dne 12. decembra 2006 o trajanju varstva 
avtorske pravice in določenih sorodnih 
pravic je trajanje varstva za izvajalce in 
proizvajalce fonogramov 50 let. 

(1) V skladu z Direktivo 2006/116/ES z 
dne 12. decembra 2006 o trajanju varstva 
avtorske pravice in določenih sorodnih 
pravic je trajanje varstva za izvajalce in 
proizvajalce fonogramov in filmskih 
producentov 50 let.

Or. en
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Obrazložitev

EU mora glasbenim založbam in filmskim producentom še naprej zagotavljati enako trajanje 
varstva njihovih sorodnih pravic. Ni političnega, kulturnega ali gospodarskega razloga za to, 
da EU varuje zvočne zapise dlje kot filme in tudi ni utemeljeno, da so v EU filmi varovani le 
50 let ter zvočni zapisi 95 let.

Predlog spremembe 5
Katalin Lévai

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Za filmske producente se obdobje 
začne z izdelavo prvega posnetka filma ali 
z datumom njegove prve objave ali 
priobčitve javnosti v 50 letih od izdelave 
posnetka. 

Or. en

Obrazložitev

EU mora glasbenim založbam in filmskim producentom še naprej zagotavljati enako trajanje 
varstva njihovih sorodnih pravic. Ni političnega, kulturnega ali gospodarskega razloga za to, 
da EU varuje zvočne zapise dlje kot filme in tudi ni utemeljeno, da so v EU filmi varovani le 
50 let ter zvočni zapisi 95 let. 

Predlog spremembe 6
Bert Doorn

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi 
in trenutno 50-letno trajanje varstva za 
njihove izvedbe, posnete na fonogramih, in 
za fonograme pogosto izvedb ne varuje v 
celem njihovem življenju. Zato se izvajalci 
ob koncu svojega življenja soočajo z 

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi 
in trenutno 50-letno trajanje varstva za 
njihove izvedbe, posnete na fonogramih, in 
za fonograme pogosto izvedb ne varuje v 
celem njihovem življenju. Zato se izvajalci 
ob koncu svojega življenja soočajo z 
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dohodkovno vrzeljo. Pogosto tudi ne 
morejo uveljavljati svojih pravic, da bi 
preprečili ali omejili sporno uporabo 
izvedb v času njihovega življenja.

dohodkovno vrzeljo. Pogosto tudi ne 
morejo uveljavljati svojih pravic, da bi 
preprečili ali omejili sporno uporabo 
izvedb v času njihovega življenja. Zato s 
tem velja ureditev, po kateri varstvo dela 
traja bodisi 50 let od izdelave posnetka ali 
priobčitve javnosti bodisi do smrti 
umetnika izvajalca, odvisno od tega, 
katero obdobje je daljše.       

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 3(1).

Predlog spremembe 7
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi 
in trenutno 50-letno trajanje varstva za 
njihove izvedbe, posnete na fonogramih, 
in za fonograme pogosto izvedb ne varuje 
v celem njihovem življenju. Zato se 
izvajalci ob koncu svojega življenja 
soočajo z dohodkovno vrzeljo. Pogosto 
tudi ne morejo uveljavljati svojih pravic, da 
bi preprečili ali omejili sporno uporabo 
izvedb v času njihovega življenja.

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi 
in trenutno 50-letno trajanje varstva za 
posnetke izvedb pogosto izvedb ne varuje 
ves čas njihovega življenja. Zato se 
izvajalci ob koncu svojega življenja 
soočajo z dohodkovno vrzeljo. Pogosto 
tudi ne morejo uveljavljati svojih pravic, da 
bi preprečili ali omejili sporno uporabo 
izvedb v času njihovega življenja.

Or. en

Obrazložitev

Pri spremembi direktive je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev.
Za doseganje tega cilja je treba razširiti področje uporabe predloga tako, da bodo imeli 
koristi od podaljšanega trajanja varstva tudi avdiovizualni izvajalci. Zato je predlagana 
odprava razlikovanja med posnetkom izvedbe na fonogramu in drugimi posnetki. (Povezano s 
predlogom spremembe k členu 3(1) direktive 2006/116/ES.)
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Predlog spremembe 8
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi 
in trenutno 50-letno trajanje varstva za 
njihove izvedbe, posnete na fonogramih, 
in za fonograme pogosto izvedb ne varuje 
v celem njihovem življenju. Zato se 
izvajalci ob koncu svojega življenja 
soočajo z dohodkovno vrzeljo. Pogosto 
tudi ne morejo uveljavljati svojih pravic, da 
bi preprečili ali omejili sporno uporabo 
izvedb v času njihovega življenja.

(5) Izvajalci običajno začnejo kariero mladi 
in trenutno 50-letno trajanje varstva za 
posnetke izvedb pogosto izvedb ne varuje 
ves čas njihovega življenja. Zato se 
izvajalci ob koncu svojega življenja 
soočajo z dohodkovno vrzeljo. Pogosto 
tudi ne morejo uveljavljati svojih pravic, da 
bi preprečili ali omejili sporno uporabo 
izvedb v času njihovega življenja.

Or. en

Obrazložitev

Pri spremembi direktive je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. 
Za doseganje tega cilja je treba razširiti področje uporabe predloga tako, da bodo imeli 
koristi od podaljšanega trajanja varstva tudi avdiovizualni izvajalci. Zato je predlagana 
odprava razlikovanja med posnetkom izvedbe na fonogramu in drugimi posnetki. (Povezano s 
predlogom spremembe k členu 3(1) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe 9
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Poziva Komisijo, naj začne s 
postopkom presoje vpliva položaja 
evropskega avdiovizualnega sektorja, kot 
je to storila za glasbeni sektor, da se 
preuči dejanska potreba po podaljšanju 
trajanja varstva avtorske pravice 
proizvajalcev in izdajateljev v 



AM\757970SL.doc 7/83 PE416.322v02-00

SL

avdiovizualnem sektorju.   

Or. en

Predlog spremembe 10
Eva Lichtenberger

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Komisija mora začeti s presojo vpliva, 
da se preuči, če je potrebno podaljšati 
trajanje veljavnega varstva za 
avdiovizualni sektor (umetniki izvajalci, 
proizvajalci in izdajatelji). 

Or. en

Obrazložitev

Komisija pred predložitvijo predloga ni opravila resne presoje vpliva in med drugim ni 
potrdila, kdo bo plačeval zahtevana denarna nadomestila glasbeni industriji po podaljšanju 
trajanja varstva avtorskih pravic.       

Potrebna je nova presoja vpliva, da bi ovrednotili dejansko potrebo po podaljšanju trajanja 
varstva za avdiovizualni sektor.

Predlog spremembe 11
Ignasi Guardans Cambó

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Poziva Komisijo, naj začne s 
postopkom presoje vpliva položaja 
evropskega avdiovizualnega sektorja, kot 
je to storila za glasbeni sektor, da se 
preuči dejanska potreba po podaljšanju 
trajanja varstva avtorske pravice 
proizvajalcev in izdajateljev v 
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avdiovizualnem sektorju (umetniki 
izvajalci, proizvajalci in izdajatelji).   

Or. en

Predlog spremembe 12
Bert Doorn

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in 
za fonograme je zato treba podaljšati na 
95 let od objave fonograma in na njem 
posnete izvedbe. Če fonogram ali izvedba, 
posneta na fonogramu, ni objavljena v 
prvih 50 letih, varstvo traja 95 let od prve 
priobčitve javnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Samo podaljšanje trajanja varstva bi koristilo le proizvodnim podjetjem in znanim 
umetnikom. Poleg tega pred predlogom podaljšanja ni bil dobro preverjen vpliv na stroške 
potrošnika in tudi ne na stroške izdajatelja, ki se bodo verjetno zato povečali.   Namen 
predloga spremembe je poiskati ravnotežje med interesi imetnikov in uporabnikov pravic.  

Predlog spremembe 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in 
za fonograme je zato treba podaljšati na 
95 let od objave fonograma in na njem 
posnete izvedbe. Če fonogram ali izvedba, 
posneta na fonogramu, ni objavljena v 
prvih 50 letih, varstvo traja 95 let od prve 

črtano
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priobčitve javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja avtorskih pravic bi koristilo le proizvodnim podjetjem in znanim 
umetnikom. Zaslužek umetnikov je odvisen predvsem od pogodbe in ne od varstva avtorskih 
pravic. Umetniki bi morali po tem predlogu dejansko deliti nespremenljiv znesek zbranih 
pristojbin za licenco z veliko več imetniki pravic. Poleg tega pred predlogom podaljšanja ni 
bil dobro preverjen vpliv na stroške potrošnika in tudi ne na stroške izdajatelja, ki se bodo 
verjetno zato povečali.  

Predlog spremembe 14
Eva Lichtenberger

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in
za fonograme je zato treba podaljšati na 
95 let od objave fonograma in na njem 
posnete izvedbe. Če fonogram ali izvedba, 
posneta na fonogramu, ni objavljena v 
prvih 50 letih, varstvo traja 95 let od prve 
priobčitve javnosti.

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb je 
zato treba podaljšati. Če je izvajalec ob 
koncu trenutne dobe varstva v skladu z 
Direktivo 2006/116/ES še živ, se varstvo 
njegovih pravic nadaljuje ves čas 
njegovega življenja.       

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje se nanaša samo na izvajalce in samo do njihove smrti. Predlog zrcali sedanji 
grški zakon, ki ni bil usklajen. Komisija nakazuje, da zavrača postopke proti Grčiji, ker 
presoja grško določbo za všečnejšo od sedanje usklajene zakonodaje. Proizvajalci 
fonogramov niso upravičeni do podaljšanja, saj doba 50 let več kot zadostuje za povrnitev 
vsakršnih naložb.   
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Predlog spremembe 15
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in 
za fonograme je zato treba podaljšati na 95 
let od objave fonograma in na njem 
posnete izvedbe. Če fonogram ali izvedba, 
posneta na fonogramu, ni objavljena v 
prvih 50 letih, varstvo traja 95 let od prve 
priobčitve javnosti.

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in 
za fonograme je zato treba podaljšati na 95 
let od ustreznega sprožitvenega trenutka.

Or. en

Obrazložitev

Pri spreminjanju direktive je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh 
izvajalcev. Za doseganje tega cilja je treba razširiti področje uporabe predloga tako, da bodo 
imeli koristi od podaljšanega trajanja varstva tudi avdiovizualni izvajalci. Zato je predlagana 
odprava razlikovanja med posnetkom izvedbe na fonogramu in drugimi posnetki. (Povezano s 
predlogom spremembe člena 3(1) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe 16
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in 
za fonograme je zato treba podaljšati na 95 
let od objave fonograma in na njem 
posnete izvedbe. Če fonogram ali izvedba, 
posneta na fonogramu, ni objavljena v 
prvih 50 letih, varstvo traja 95 let od prve 
priobčitve javnosti.

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb je 
zato možno podaljšati na 95 let v primeru 
neustreznega nadomestila. Izvajalec ali 
njegov pravni naslednik morata imeti 
pravico do zahtevka za podaljšanje, ki se 
ga vloži pri Uradu za usklajevanje na 
notranjem trgu. Določiti je treba 
preprosta pravila za primere, ki so prima 
facie upravičeni do podaljšanja.    

Or. en
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Obrazložitev

Predlaga se sistem registracije za podaljšanje, ki temelji na neustreznem nadomestilu, tako da 
zmanjšuje podaljšanje in ga ohranja glede na potrebo in verjetno koristnost.      

Predlog spremembe 17
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in 
za fonograme je zato treba podaljšati na 95 
let od objave fonograma in na njem 
posnete izvedbe. Če fonogram ali izvedba, 
posneta na fonogramu, ni objavljena v 
prvih 50 letih, varstvo traja 95 let od prve 
priobčitve javnosti.

(7) Trajanje varstva za posnetke izvedb in 
za posnetke je zato treba podaljšati na 95 
let od objave posnetka in na njem posnete 
izvedbe. Če posnetek ali izvedba, posneta 
na njem, ni objavljena v prvih 50 letih, 
varstvo traja 95 let od prve priobčitve 
javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pri spreminjanju direktive je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh 
izvajalcev. Za doseganje tega cilja je treba razširiti področje uporabe predloga tako, da bodo 
imeli koristi od podaljšanega trajanja varstva tudi avdiovizualni izvajalci. Zato je predlagana 
odprava razlikovanja med posnetkom izvedbe na fonogramu in drugimi posnetki. (Povezano s 
predlogom spremembe k členu 3(1) direktive 2006/116/ES.)

Predlog spremembe 18
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V podaljšanem obdobju varstva 
avtorskih pravic morajo obstajati licence 
za pravico. Poleg tega morajo biti 
brezplačne licence za pravico za določene 
primere uprizarjanja v javnosti ali 
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priobčenja javnosti, ki so prisotni, kjer se 
ne pričakuje več kot 250 udeležencev.     
Za zasebno kopiranje ni dajatve.  

Or. en

Obrazložitev

Določba je v skladu bodisi s predlogom Komisije bodisi s podaljšanjem z registracijo.  Za 
podaljšanje velja licenca za pravico, da omogoča širše koristi. Licenčnina se mora v teh 
primerih še izpogajati. Predlaganih je nekaj avtomatičnih brezplačnih licenc, tako da ne bi 
onemogočili 'noči šestdesetih' in podobnih priljubljenih prireditev z malo zasebnimi nameni 
ter pridobivanja sredstev v dobrodelne namene.    

Predlog spremembe 19
Katalin Lévai

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Trajanje pravic producentov prvega 
posnetka filma se prav tako podaljša na 
95 let po objavi filma. Če film ni bil 
objavljen v prvih 50 letih, varstvo traja 95 
let od prve priobčitve javnosti.  

Or. en

Obrazložitev

EU mora glasbenim založbam in filmskim producentom še naprej zagotavljati enako trajanje 
varstva njihovih sorodnih pravic. Ni političnega, kulturnega ali gospodarskega razloga za to, 
da EU varuje zvočne zapise dlje kot filme Trajanje pravic filmskih producentov se zato tudi 
podaljša od 50 na 95 let.  
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Predlog spremembe 20
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajalci morajo običajno ob 
vzpostavitvi pogodbenega odnosa s 
proizvajalcem fonograma na proizvajalce 
fonogramov prenesti svoje izključne 
pravice reproduciranja, distribuiranja, 
dajanja v najem in dajanja na voljo 
posnetkov svojih izvedb. V zameno 
izvajalci vnaprej dobijo avtorske 
honorarje in plačila šele, ko proizvajalec 
fonogramov povrne začetno predplačilo in 
odšteje pogodbeno določene odbitke. 
Izvajalci, ki igrajo spremljevalno glasbo 
in se ne pojavijo na seznamu tistih, ki so 
prispevali k izvedbi („pogodbeni 
izvajalci“), običajno svoje izključne 
pravice prenesejo proti plačilu v 
enkratnem znesku (neponavljajoče se 
nadomestilo). 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne velja za potrebni del sistema registracije.  

Predlog spremembe 21
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajalci morajo običajno ob 
vzpostavitvi pogodbenega odnosa s 
proizvajalcem fonograma na proizvajalce 
fonogramov prenesti svoje izključne 
pravice reproduciranja, distribuiranja, 

(8) Izvajalci morajo običajno ob 
vzpostavitvi pogodbenega odnosa s 
proizvajalcem fonograma na proizvajalce 
fonogramov prenesti svoje izključne 
pravice reproduciranja, distribuiranja, 



PE416.322v02-00 14/83 AM\757970SL.doc

SL

dajanja v najem in dajanja na voljo 
posnetkov svojih izvedb. V zameno 
izvajalci vnaprej dobijo avtorske honorarje 
in plačila šele, ko proizvajalec fonogramov 
povrne začetno predplačilo in odšteje 
pogodbeno določene odbitke. Izvajalci, ki 
igrajo spremljevalno glasbo in se ne 
pojavijo na seznamu tistih, ki so prispevali 
k izvedbi („pogodbeni izvajalci“), običajno 
svoje izključne pravice prenesejo proti 
plačilu v enkratnem znesku 
(neponavljajoče se nadomestilo).

dajanja v najem in dajanja na voljo 
posnetkov svojih izvedb. V zameno 
izvajalci vnaprej dobijo avtorske honorarje 
in plačila šele, ko proizvajalec fonogramov 
povrne začetno predplačilo in odšteje 
pogodbeno določene odbitke. Izvajalci, ki 
igrajo spremljevalno glasbo in se ne 
pojavijo na seznamu tistih, ki so prispevali 
k izvedbi („pogodbeni izvajalci“), kot tudi 
nekateri drugi izvajalci, ki se pojavijo na 
seznamu („glavni izvajalci“) običajno 
svoje izključne pravice prenesejo proti 
plačilu v enkratnem znesku 
(neponavljajoče se nadomestilo).

Or. en

Obrazložitev

Nekateri izvajalci, ki se pojavijo na seznamu „glavnih izvajalcev“, svoje izključne pravice 
prenesejo proti plačilu v enkratnem znesku in so upravičeni tudi do dodatnega nadomestila.

Predlog spremembe 22
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi pravne varnosti je treba 
določiti, da – če ni jasnih navedb o 
nasprotnem – velja pogodbeni prenos ali 
dodelitev pravic do posnetkov izvedb, 
izvedena pred datumom, do katerega 
morajo države članice sprejeti ukrepe za 
izvajanje direktive, tudi v podaljšanem 
trajanju. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne velja za potrebni del sistema registracije, saj omogoča ponovna pogajanja.  
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Predlog spremembe 23
Eva Lichtenberger

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi pravne varnosti je treba določiti, 
da – če ni jasnih navedb o nasprotnem –
velja pogodbeni prenos ali dodelitev pravic 
do posnetkov izvedb, izvedena pred 
datumom, do katerega morajo države 
članice sprejeti ukrepe za izvajanje 
direktive, tudi v podaljšanem trajanju.

(9) Da bi od podaljšanega obdobja 
zagotovili večje koristi izvajalcem kot 
glasbenim založbam, je treba določiti, da 
nobena obstoječa pogodba, ki naj bi 
odobrila kakršno koli podaljšanje trajanja 
varstva avtorskih pravic, nima učinka 
glede na podaljšano obdobje od 50 let na 
doživljenjsko.       

Or. en

Obrazložitev

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Predlog spremembe 24
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zagotovi, da imajo izvajalci, ki 
so prenesli svoje izključne pravice na 
proizvajalce fonogramov pred 
podaljšanjem trajanja varstva, dejanske 

črtano
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koristi od tega podaljšanja, je treba uvesti 
niz spremljevalnih prehodnih ukrepov. Te 
ukrepe je treba uporabljati za pogodbe 
med izvajalci in proizvajalci fonogramov, 
ki še naprej veljajo v podaljšanem 
trajanju.

Or. en

Obrazložitev

Ne velja za potrebni del sistema registracije.  

Predlog spremembe 25
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prvi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da morajo proizvajalci 
fonogramov najmanj enkrat letno 
rezervirati najmanj 20 odstotkov 
prihodkov od izključnih pravic 
distribuiranja, reproduciranja in dajanja 
na voljo fonogramov, ki bi bili brez 
podaljšanja trajanja varstva zaradi 
zakonite objave ali zakonite priobčitve 
javnosti v prosti uporabi. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne velja za potrebni del sistema registracije, čeprav ni neskladno, vendar se verjetno zaradi 
manjših obsegov ne izplača. 
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Predlog spremembe 26
Sajjad Karim

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prvi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da morajo proizvajalci 
fonogramov najmanj enkrat letno 
rezervirati najmanj 20 odstotkov prihodkov 
od izključnih pravic distribuiranja, 
reproduciranja in dajanja na voljo 
fonogramov, ki bi bili brez podaljšanja 
trajanja varstva zaradi zakonite objave ali 
zakonite priobčitve javnosti v prosti 
uporabi.

(11) Prvi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da morajo proizvajalci 
fonogramov najmanj enkrat letno 
rezervirati najmanj 20 odstotkov prihodkov 
od izključnih pravic distribuiranja, 
reproduciranja in dajanja na voljo 
fonogramov, po odbitku vseh stroškov, ki 
so neposredno povezani z upravljanjem 
podaljšanega trajanja varstva zadevnih 
fonografskih del, ki bi bili brez podaljšanja 
trajanja varstva zaradi zakonite objave ali 
zakonite priobčitve javnosti v prosti 
uporabi.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da lahko proizvajalci fonogramov, preden so dolžni nakazati denar izvajalcem, 
odštejejo stroške, ki so neposredno povezani z upravljanjem podaljšanega trajanja varstva 
zadevnih fonografskih del. Stroški lahko na primer vključujejo plačila DDV in razumne 
stroške v zvezi z licenčnino, avtorskimi pravicami, produkcijo, distribucijo in trženjem ter 
druge operativne stroške, vendar le tiste, ki so neposredno povezani s podaljšanim trajanjem 
varstva.

Predlog spremembe 27
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prvi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da morajo proizvajalci 
fonogramov najmanj enkrat letno 
rezervirati najmanj 20 odstotkov prihodkov 
od izključnih pravic distribuiranja, 

(11) Prvi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da morajo proizvajalci 
fonogramov najmanj enkrat letno 
rezervirati najmanj 20 odstotkov neto
prihodkov od izključnih pravic 
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reproduciranja in dajanja na voljo 
fonogramov, ki bi bili brez podaljšanja 
trajanja varstva zaradi zakonite objave ali 
zakonite priobčitve javnosti v prosti 
uporabi.

distribuiranja, reproduciranja in dajanja na 
voljo fonogramov, ki bi bili brez 
podaljšanja trajanja varstva zaradi zakonite 
objave ali zakonite priobčitve javnosti v 
prosti uporabi.

Or. de

Obrazložitev

Primerno je, da lahko proizvajalci fonogramov pred izvedbo plačila izvajalcem odštejejo 
neposredne stroške, do katerih je prišlo zaradi prilagoditve podaljšanemu trajanju določenih 
fonogramov. Ti lahko zajemajo na primer plačila DDV in ustrezne stroške v zvezi z licencami 
in avtorskimi pravicami ter stroške proizvodnje, prodaje in trženja, vendar le tiste, ki so 
neposredno povezani s podaljšanjem trajanja. 

Predlog spremembe 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prvi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da morajo proizvajalci 
fonogramov najmanj enkrat letno 
rezervirati najmanj 20 odstotkov prihodkov 
od izključnih pravic distribuiranja, 
reproduciranja in dajanja na voljo 
fonogramov, ki bi bili brez podaljšanja 
trajanja varstva zaradi zakonite objave ali 
zakonite priobčitve javnosti v prosti 
uporabi.

(11) Prvi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da morajo proizvajalci 
fonogramov najmanj enkrat letno 
rezervirati najmanj 20 odstotkov čistih
prihodkov od izključnih pravic 
distribuiranja, reproduciranja in dajanja na 
voljo fonogramov, ki bi bili brez 
podaljšanja trajanja varstva zaradi zakonite 
objave ali zakonite priobčitve javnosti v 
prosti uporabi.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da lahko proizvajalci fonogramov, preden so dolžni nakazati denar izvajalcem, 
odštejejo stroške, ki so neposredno povezani z upravljanjem podaljšanega trajanja varstva 
zadevnih fonografskih del. Stroški lahko na primer vključujejo plačila DDV in razumne 
stroške v zvezi z licenčnino, avtorskimi pravicami, produkcijo, distribucijo in trženjem ter 
druge operativne stroške, vendar le tiste, ki so neposredno povezani s podaljšanim trajanjem 
varstva.
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Predlog spremembe 29
Georgios Papastamkos

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prvi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da morajo proizvajalci 
fonogramov najmanj enkrat letno 
rezervirati najmanj 20 odstotkov prihodkov 
od izključnih pravic distribuiranja, 
reproduciranja in dajanja na voljo 
fonogramov, ki bi bili brez podaljšanja 
trajanja varstva zaradi zakonite objave ali 
zakonite priobčitve javnosti v prosti 
uporabi.

(11) Prvi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da morajo proizvajalci 
fonogramov najmanj enkrat letno 
rezervirati najmanj 20 odstotkov čistih
prihodkov od izključnih pravic 
distribuiranja, reproduciranja in dajanja na 
voljo fonogramov, ki bi bili brez 
podaljšanja trajanja varstva zaradi zakonite 
objave ali zakonite priobčitve javnosti v 
prosti uporabi.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da lahko proizvajalci fonogramov, preden so dolžni nakazati denar izvajalcem, 
odštejejo stroške, ki so neposredno povezani z upravljanjem podaljšanega trajanja varstva 
zadevnih fonografskih del. Stroški lahko na primer vključujejo plačila DDV in razumne 
stroške v zvezi z licenčnino, avtorskimi pravicami, produkcijo, distribucijo in trženjem ter 
druge operativne stroške, vendar le tiste, ki so neposredno povezani s podaljšanim trajanjem 
varstva.

Predlog spremembe 30
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Prvi prehodni spremljevalni ukrep ne 
sme povzročati nesorazmerne upravne 
obremenitve za male in srednje velike 
proizvajalce fonogramov. Zato lahko 
države članice izvzamejo iz tega ukrepa 
določene proizvajalce fonogramov, ki so 

črtano
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obravnavani kot mali in srednje veliki, 
zaradi letnih prihodkov, ki so bili 
pridobljeni s komercialno uporabo 
fonogramov.

Or. en

Obrazložitev

Ker bo prehodni spremljevalni ukrep (20 %) izmerjen na podlagi čistih prihodkov, ne bo 
prišlo do nesorazmernih stroškov, ki bi jih povzročila mala in srednja podjetja. Da bi 
zagotovili, da bodo do teh zneskov upravičeni vsi izvajalci, bi bilo smiselno, da se jih vključi v 
ukrep.

Predlog spremembe 31
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Prvi prehodni spremljevalni ukrep ne 
sme povzročati nesorazmerne upravne 
obremenitve za male in srednje velike 
proizvajalce fonogramov. Zato lahko 
države članice izvzamejo iz tega ukrepa 
določene proizvajalce fonogramov, ki so 
obravnavani kot mali in srednje veliki, 
zaradi letnih prihodkov, ki so bili 
pridobljeni s komercialno uporabo 
fonogramov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne velja za potrebni del sistema registracije. Črtanje je tudi v skladu s predlogom Komisije, 
da se da splošno uporabnost. 
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Predlog spremembe 32
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ta denarna sredstva je treba 
rezervirati izključno v korist izvajalcev, 
katerih izvedbe so posnete na fonogramu 
in ki so svoje pravice prenesli na 
proizvajalca fonogramov proti plačilu v 
enkratnem znesku. Na ta način 
rezervirana denarna sredstva je treba na 
individualni osnovi razdeliti pogodbenim 
umetnikom najmanj enkrat letno. Države 
članice smejo zahtevati, da se 
razdeljevanje teh denarnih sredstev zaupa 
kolektivnim organizacijam, ki zastopajo 
izvajalce. Ko se razdeljevanje teh 
denarnih sredstev zaupa kolektivnim 
organizacijam, se lahko uporabljajo 
nacionalna pravila o nerazdeljivih 
prihodkih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne velja za potrebni del sistema registracije.  

Predlog spremembe 33
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ta denarna sredstva je treba 
rezervirati izključno v korist izvajalcev, 
katerih izvedbe so posnete na fonogramu in 
ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca 
fonogramov proti plačilu v enkratnem 
znesku. Na ta način rezervirana denarna 

(13) Ta denarna sredstva je treba 
rezervirati izključno v korist izvajalcev, 
katerih izvedbe so posnete na fonogramu in 
ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca 
fonogramov proti plačilu v enkratnem 
znesku. Na ta način rezervirana denarna 
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sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj 
enkrat letno. Države članice smejo 
zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih 
sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, 
ki zastopajo izvajalce. Ko se razdeljevanje 
teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim 
organizacijam, se lahko uporabljajo 
nacionalna pravila o nerazdeljivih 
prihodkih.

sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti tem umetnikom najmanj enkrat 
letno. Države članice morajo zagotoviti, da 
se razdeljevanje teh denarnih sredstev 
zaupa kolektivnim organizacijam, ki 
zastopajo izvajalce. Lahko se uporabljajo 
nacionalna pravila o nerazdeljivih 
prihodkih.

Or. en

Obrazložitev

Za poenostavitev upravnih postopkov je treba kolektivnim organizacijam zaupati upravljanje 
dodatnih letnih nadomestil. (Povezano s predlogom spremembe k petemu odstavku člena 10 a 
(novo) Direktive 2006/116/ES).

Predlog spremembe 34
Eva Lichtenberger

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ta denarna sredstva je treba 
rezervirati izključno v korist izvajalcev, 
katerih izvedbe so posnete na fonogramu in 
ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca 
fonogramov proti plačilu v enkratnem 
znesku. Na ta način rezervirana denarna 
sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj 
enkrat letno. Države članice smejo 
zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih 
sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, 
ki zastopajo izvajalce. Ko se razdeljevanje 
teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim 
organizacijam, se lahko uporabljajo 
nacionalna pravila o nerazdeljivih 
prihodkih.

(13) Ta denarna sredstva je treba 
rezervirati izključno v korist izvajalcev, 
katerih izvedbe so posnete na fonogramu in 
ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca 
fonogramov proti plačilu v enkratnem 
znesku. Na ta način rezervirana denarna 
sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj 
enkrat letno. Države članice smejo 
zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih 
sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, 
ki zastopajo izvajalce. Ko se razdeljevanje 
teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim 
organizacijam, se lahko uporabljajo 
nacionalna pravila o nerazdeljivih 
prihodkih. V skladu z načeli, navedenimi v 
Splošni deklaraciji UNESCO o kulturni 
raznolikosti, morajo kolektivne 
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organizacije igrati svojo temeljno vlogo 
pri ohranjanju kulturne raznolikosti.  

Or. en

Predlog spremembe 35
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ta denarna sredstva je treba 
rezervirati izključno v korist izvajalcev, 
katerih izvedbe so posnete na fonogramu in 
ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca 
fonogramov proti plačilu v enkratnem 
znesku. Na ta način rezervirana denarna 
sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj 
enkrat letno. Države članice smejo 
zahtevati, da se razdeljevanje teh denarnih 
sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, 
ki zastopajo izvajalce. Ko se razdeljevanje 
teh denarnih sredstev zaupa kolektivnim 
organizacijam, se lahko uporabljajo 
nacionalna pravila o nerazdeljivih 
prihodkih.

(13) Ta denarna sredstva je treba 
rezervirati izključno v korist izvajalcev, 
katerih izvedbe so posnete na fonogramu in 
ki so svoje pravice prenesli na proizvajalca 
fonogramov proti plačilu v enkratnem 
znesku. Na ta način rezervirana denarna 
sredstva je treba na individualni osnovi 
razdeliti pogodbenim umetnikom najmanj 
enkrat letno. Države članice morajo 
zagotoviti, da se razdeljevanje teh denarnih 
sredstev zaupa kolektivnim organizacijam, 
ki zastopajo izvajalce. Lahko se
uporabljajo nacionalna pravila o 
nerazdeljivih prihodkih.

Or. en

Obrazložitev

Za poenostavitev upravnih postopkov je treba kolektivnim organizacijam zaupati upravljanje 
dodatnih letnih nadomestil (Povezano s predlogom spremembe k petemu odstavku člena 10 a 
(novo) Direktive 2006/116/ES).
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Predlog spremembe 36
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vendar člen 5 Direktive 2006/115 o 
pravici dajanja v najem in pravici 
posojanja ter o določenih pravicah, 
sorodnih avtorski pravici, na področju 
intelektualne lastnine izvajalcem že daje 
neodpovedljivo pravico do pravičnega 
nadomestila za najem, med drugim, 
fonogramov. Prav tako v pogodbeni 
praksi izvajalci običajno ne prenesejo na 
proizvajalce fonogramov svojih pravic do 
enkratnega pravičnega plačila za 
oddajanje in priobčitev javnosti na 
podlagi člena 8(2) Direktive 2006/115/ES 
in do pravičnega nadomestila za 
reprodukcije za privatno uporabo na 
podlagi člena 5(2)(b) Direktive 
2001/29/ES. Zato izračun skupnega 
zneska, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil, ne sme upoštevati prihodkov 
proizvajalca fonogramov, ki izhajajo iz 
dajanja fonogramov v najem in iz 
enkratnega pravičnega nadomestila za 
oddajanje in priobčitev javnosti ter 
pravičnega nadomestila za zasebno 
kopiranje. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne velja za potrebni del sistema registracije.
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Predlog spremembe 37
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Zato, da lahko izvajalci, ki 
prenesejo svoje izključne pravice na 
proizvajalca v zameno za ponavljajoče se 
plačilo ali nadomestilo, v celoti uživajo 
podaljšano trajanje varstva, države 
članice zagotovijo, da se v podaljšanem 
obdobju izvajalcem plačuje avtorski 
honorar ali nadomestilo, ki nista 
obremenjena s predplačili ali pogodbeno 
določenimi odbitki.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za 
podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da 
predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od 
podaljšanja trajanja varstva lahko končno imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da pravice do posnetka izvedbe
preidejo nazaj na izvajalca, če se 
proizvajalec fonogramov vzdrži dajanja v 
prodajo zadostne količine primerkov 
fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem 
trajanju, v prosti uporabi, ali dajanja
takega fonograma na voljo javnosti. Zato bi 
se morale pravice proizvajalcev 
fonogramov izteči, da bi se izognili 

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da v primeru, ko proizvajalec 
fonogramov ne daje več v prodajo 
zadostne količine primerkov vsaj ene 
različice fonograma, ki bi bil, razen v 
podaljšanem trajanju, v prosti uporabi, ali 
ne daje več na voljo javnosti vsaj ene 
različice takega fonograma, lahko 
izvajalec od njega to zahteva in če 
proizvajalec v razumnem času ne izpolni 
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situaciji, ko bi te pravice obstajale skupaj s 
pravicami izvajalca do posnetka izvedbe, 
pri čemer pravice slednjega niso več 
prenesene na proizvajalca fonograma ali 
dodeljene proizvajalcu fonograma.

te zahteve, lahko izvajalec prekine 
dodelitev pravic do posnetka izvedbe. Zato 
bi se morale pravice proizvajalcev teh
fonogramov izteči, da bi se izognili 
situaciji, ko bi te pravice obstajale skupaj s 
pravicami izvajalca do posnetka izvedbe, 
pri čemer pravice slednjega niso več 
prenesene na proizvajalca fonograma ali 
dodeljene proizvajalcu fonograma.

Or. en

Obrazložitev

Nepraktično je pričakovati, da bo proizvajalec fonogramov dal v prodajo/na voljo vsako 
različico fonograma. Ta predlog spremembe pojasnjuje, da mora proizvajalec dati na voljo 
najmanj eno različico, in navaja, da lahko izvajalec, če proizvajalec ne nudi/da na voljo vsaj 
ene različice, od njega zahteva, da to stori. Če pa tega ne stori v razumnem času, lahko 
izvajalec prekine dodelitev pravic do tega fonograma.

Predlog spremembe 39
Georgios Papastamkos

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da pravice do posnetka izvedbe 
preidejo nazaj na izvajalca, če se 
proizvajalec fonogramov vzdrži dajanja v 
prodajo zadostne količine primerkov 
fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem 
trajanju, v prosti uporabi, ali dajanja
takega fonograma na voljo javnosti. Zato bi 
se morale pravice proizvajalcev 
fonogramov izteči, da bi se izognili 
situaciji, ko bi te pravice obstajale skupaj s 
pravicami izvajalca do posnetka izvedbe, 
pri čemer pravice slednjega niso več 
prenesene na proizvajalca fonograma ali 
dodeljene proizvajalcu fonograma.

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da v primeru, ko proizvajalec 
fonogramov ne daje več v prodajo 
zadostne količine primerkov vsaj ene 
različice fonograma, ki bi bil, razen v 
podaljšanem trajanju, v prosti uporabi, ali 
ne daje več na voljo javnosti vsaj ene 
različice takega fonograma, lahko 
izvajalec od njega to zahteva in če 
proizvajalec v razumnem času ne izpolni 
te zahteve, lahko izvajalec prekine 
dodelitev pravic do posnetka izvedbe. Zato 
bi se morale pravice proizvajalcev teh
fonogramov izteči, da bi se izognili 
situaciji, ko bi te pravice obstajale skupaj s 
pravicami izvajalca do posnetka izvedbe, 
pri čemer pravice slednjega niso več 
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prenesene na proizvajalca fonograma ali 
dodeljene proizvajalcu fonograma.

Or. en

Obrazložitev

Nepraktično je pričakovati, da bo proizvajalec fonogramov dal v prodajo/na voljo vsako 
različico fonograma. Ta predlog spremembe pojasnjuje, da mora proizvajalec dati na voljo 
najmanj eno različico, in navaja, da lahko izvajalec, če proizvajalec ne nudi/da na voljo vsaj 
ene različice, od njega zahteva, da to stori. Če pa tega ne stori v razumnem času, lahko 
izvajalec prekine dodelitev pravic do tega fonograma.

Predlog spremembe 40
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da pravice do posnetka izvedbe 
preidejo nazaj na izvajalca, če se 
proizvajalec fonogramov vzdrži dajanja v 
prodajo zadostne količine primerkov 
fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem 
trajanju, v prosti uporabi, ali dajanja takega 
fonograma na voljo javnosti. Zato bi se 
morale pravice proizvajalcev fonogramov
izteči, da bi se izognili situaciji, ko bi te 
pravice obstajale skupaj s pravicami 
izvajalca do posnetka izvedbe, pri čemer 
pravice slednjega niso več prenesene na 
proizvajalca fonograma ali dodeljene 
proizvajalcu fonograma.

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da pravice do posnetka izvedbe 
preidejo nazaj na izvajalca, če se 
proizvajalec fonogramov vzdrži 
nadaljnjega dajanja v prodajo zadostne 
količine primerkov vsaj ene različice
fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem 
trajanju, v prosti uporabi, ali dajanja vsaj 
ene različice takega fonograma na voljo 
javnosti.  V takem primeru lahko izvajalec 
od proizvajalca fonogramov zahteva, da to 
stori, če pa proizvajalec fonogramov v 
primernem roku ne ugodi zahtevi, lahko 
izvajalec prekine prenos pravic do 
posnetka izvedbe. Zato bi se morale 
pravice proizvajalcev do tega fonograma
izteči, da bi se izognili situaciji, ko bi te 
pravice obstajale skupaj s pravicami 
izvajalca do posnetka izvedbe, pri čemer 
pravice slednjega niso več prenesene na 
proizvajalca fonograma ali dodeljene 
proizvajalcu fonograma.

Or. de
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Obrazložitev

Zahteva, da mora proizvajalec ponuditi naprodaj vsako različico posnetka oziroma omogočiti 
dostop do nje, ni izvedljiva. Sprememba pojasnjuje, da mora proizvajalec dati na razpolago 
vsaj eno različico in da lahko, če proizvajalec ne ponudi/da na razpolago vsaj ene različice, 
to zahteva izvajalec. Če proizvajalec fonogramov v ustreznem roku ne izpolni zahteve , lahko 
izvajalec prekine pogodbo za določeni fonogram.

Predlog spremembe 41
Sajjad Karim

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da pravice do posnetka izvedbe 
preidejo nazaj na izvajalca, če se 
proizvajalec fonogramov vzdrži dajanja v 
prodajo zadostne količine primerkov 
fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem 
trajanju, v prosti uporabi, ali dajanja
takega fonograma na voljo javnosti. Zato bi 
se morale pravice proizvajalcev 
fonogramov izteči, da bi se izognili 
situaciji, ko bi te pravice obstajale skupaj s 
pravicami izvajalca do posnetka izvedbe, 
pri čemer pravice slednjega niso več 
prenesene na proizvajalca fonograma ali 
dodeljene proizvajalcu fonograma.

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da v primeru, ko proizvajalec 
fonogramov ne daje več v prodajo 
zadostne količine primerkov vsaj ene 
različice fonograma, ki bi bil, razen v 
podaljšanem trajanju, v prosti uporabi, ali 
ne daje več na voljo javnosti vsaj ene 
različice takega fonograma, lahko 
izvajalec od njega to zahteva in če 
proizvajalec v razumnem času ne izpolni 
te zahteve, lahko izvajalec prekine 
dodelitev pravic do posnetka izvedbe. Zato 
bi se morale pravice proizvajalcev teh
fonogramov izteči, da bi se izognili 
situaciji, ko bi te pravice obstajale skupaj s 
pravicami izvajalca do posnetka izvedbe, 
pri čemer pravice slednjega niso več 
prenesene na proizvajalca fonograma ali 
dodeljene proizvajalcu fonograma.

Or. en

Obrazložitev

Nepraktično je pričakovati, da bo proizvajalec fonogramov dal v prodajo/na voljo vsako 
različico fonograma. Ta predlog spremembe pojasnjuje, da mora proizvajalec dati na voljo 
najmanj eno različico, in navaja, da lahko izvajalec, če proizvajalec ne nudi/da na voljo vsaj 
ene različice, od njega zahteva, da to stori. Če pa tega ne stori v razumnem času, lahko 
izvajalec prekine dodelitev pravic do tega fonograma.
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Predlog spremembe 42
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Drugi spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da pravice do posnetka izvedbe 
preidejo nazaj na izvajalca, če se 
proizvajalec fonogramov vzdrži dajanja v 
prodajo zadostne količine primerkov 
fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem 
trajanju, v prosti uporabi, ali dajanja takega 
fonograma na voljo javnosti. Zato bi se 
morale pravice proizvajalcev fonogramov 
izteči, da bi se izognili situaciji, ko bi te 
pravice obstajale skupaj s pravicami 
izvajalca do posnetka izvedbe, pri čemer 
pravice slednjega niso več prenesene na 
proizvajalca fonograma ali dodeljene 
proizvajalcu fonograma.

(15) Spremljevalni prehodni ukrep bi 
moral biti, da pravice do posnetka izvedbe 
preidejo nazaj na izvajalca, če se 
proizvajalec fonogramov vzdrži dajanja v 
prodajo zadostne količine primerkov 
fonograma, ki bi bil, razen v podaljšanem 
trajanju, v prosti uporabi, ali dajanja takega 
fonograma na voljo javnosti. Zato bi se 
morale pravice proizvajalcev fonogramov 
izteči, da bi se izognili situaciji, ko bi te 
pravice obstajale skupaj s pravicami 
izvajalca do posnetka izvedbe, pri čemer 
pravice slednjega niso več prenesene na 
proizvajalca fonograma ali dodeljene 
proizvajalcu fonograma.

Or. en

Obrazložitev

Posledičen predlog spremembe, če se prejšnje točke črtajo, ker za sistem registracije niso 
potrebne. 

Predlog spremembe 43
Sajjad Karim

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ta spremljevalni ukrep bi moral 
zagotoviti tudi, da fonogram ni več 
varovan, če ne preide po določenem 
obdobju po podaljšanem trajanju v prosto 
uporabo, ker ga imetniki pravic ne 

(16) Ta spremljevalni ukrep bi moral 
zagotoviti tudi, da fonogram ni več 
varovan, če ne preide po določenem 
obdobju po podaljšanem trajanju v prosto 
uporabo, ker ga imetniki pravic ne 
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uporabljajo ali ker proizvajalca fonograma 
ali izvajalcev ni mogoče najti ali 
identificirati. Če po tem, ko je izvajalec 
ponovno pridobil svojo avtorsko pravico 
in imel dovolj časa, da da v prosto 
uporabo fonogram, ki brez podaljšanja 
trajanja varstva ne bi bil več varovan, 
fonogram ni bil dan v prosto uporabo, 
pravica do fonograma in do posnetka 
izvedbe preneha veljati.

uporabljajo ali ker proizvajalca fonograma 
ali izvajalcev ni mogoče najti ali 
identificirati.

Or. en

Obrazložitev

Klavzula „uporabi ali izgubi“ varuje pravice izvajalcev in preprečuje, da bi jih proizvajalci 
fonogramov nepravično zmanjševali. To zagotavlja uvodna izjava 15, medtem ko nadaljnji 
ukrepi iz uvodne izjave 16 izvajalcem ne prinašajo nobenih novih koristi in bi v številnih 
primerih le privedli do njihove izgube.

Predlog spremembe 44
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Ta spremljevalni ukrep bi moral 
zagotoviti tudi, da fonogram ni več 
varovan, če ne preide po določenem 
obdobju po podaljšanem trajanju v prosto 
uporabo, ker ga imetniki pravic ne 
uporabljajo ali ker proizvajalca fonograma 
ali izvajalcev ni mogoče najti ali 
identificirati. Če po tem, ko je izvajalec 
ponovno pridobil svojo avtorsko pravico in 
imel dovolj časa, da da v prosto uporabo 
fonogram, ki brez podaljšanja trajanja 
varstva ne bi bil več varovan, fonogram ni 
bil dan v prosto uporabo, pravica do 
fonograma in do posnetka izvedbe preneha 
veljati.

(16) Ta spremljevalni ukrep bi moral 
zagotoviti tudi, da fonogram ni več 
varovan, če ne preide po določenem 
obdobju po podaljšanem trajanju v prosto 
uporabo, ker ga imetniki pravic ne 
uporabljajo ali ker proizvajalca fonograma 
ali izvajalcev ni mogoče najti ali 
identificirati. Če po tem, ko je izvajalec 
ponovno pridobil svojo avtorsko pravico in 
imel dovolj časa, da da v prosto uporabo 
fonogram, ki brez podaljšanja trajanja 
varstva ne bi bil več varovan, fonogram ni 
bil dan v prosto uporabo, pravica do 
fonograma in do posnetka izvedbe preneha 
veljati. Potek podaljšanja se objavi na 
spletni strani Urada za usklajevanje na 
notranjem trgu in po poteku zadostnega 
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časa se zapis lahko črta.    

Or. en

Obrazložitev

V sistemu registracije je zaželeno, da se objavi vsako spremembo statusa.   „Uporabi ali 
izgubi“ je v okviru registracije še vedno uporabna klavzula, da izloči neizkoriščene pravice.  
Zapisov podaljšanj, ki so bila preklicana, po razumnem časovnem obdobju ni treba hraniti. 

Predlog spremembe 45
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Tretji spremljevalni prehodni ukrep 
mora biti „nov začetek“, da bi ponovno 
uravnotežili pogodbene dogovore, s 
katerimi bi izvajalci prenesli svojo 
izključno pravico na proizvajalca v 
zameno za ponavljajoče se nadomestilo. 
Države članice morajo zato sprejeti 
ustrezne zakonodajne ukrepe, da bi 
zagotovile, da se v podaljšanem obdobju 
izvajalcem plačuje celoten pogodbeni 
avtorski honorar ali nadomestilo, ki nista 
obremenjena s predplačili ali pogodbeno 
določenimi odbitki.  

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za 
podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da 
predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od 
podaljšanja trajanja varstva lahko končno imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.
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Predlog spremembe 46
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Z namenom spodbude izvajalcem, 
da bi dobivali nadomestilo v obstoječem 
50-letnem obdobju, je zaželeno, da vse 
nove pogodbe vsebujejo določbo, ki 
omogoča, da se izvajalcem dodeli pravica 
do osebne uporabe fonogramov ali, 
odvisno od primera, uporabe skupaj s 
soizvajalci, kadar fonogram preneha biti 
na voljo javnosti za obdobje petih let.     

Or. en

Obrazložitev

Dohodek med osnovnim trajanjem varstva avtorskih pravic je koristnejši in ga je treba 
spodbujati.  

Predlog spremembe 47
Hartmut Nassauer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker ciljev predlaganih spremljevalnih 
ukrepov države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči, ker bi nacionalni 
ukrepi na tem področju bodisi povzročili 
izkrivljanje pogojev konkurence bodisi 
vplivali na obseg izključnih pravic 
proizvajalcev fonogramov, opredeljenih v 
zakonodaji Skupnosti, in jih je zato lažje 
doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega okvira, ki je 

(17) Ker ciljev predlaganih spremljevalnih 
ukrepov države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči, ker bi nacionalni 
ukrepi na tem področju bodisi povzročili 
izkrivljanje pogojev konkurence bodisi 
vplivali na obseg izključnih pravic 
proizvajalcev fonogramov, opredeljenih v 
zakonodaji Skupnosti, in jih je zato lažje 
doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega okvira, ki je 
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potreben za dosego teh ciljev. potreben za dosego teh ciljev. Med 
spremljevalne prehodne ukrepe sodi tudi 
obvezno skupinsko uveljavljanje pravic 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v 
zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih 
ponujajo izdajatelji radijskih in 
televizijskih programov, ki vključujejo 
glasbo iz zakonito objavljenih 
fonogramov. Ta sistem upravljanja 
kolektivnih pravic dopolnjuje sistem 
nadomestil za predvajanje zakonito 
objavljenih fonogramov v skladu s členom 
8(2) Direktive 2006/115/ES in zagotavlja, 
da izvajalci in proizvajalci fonogramov 
celotno trajanje varstva zakonito 
predvajanih fonogramov prejemajo pošten
delež nadomestil tudi za uporabo 
predvajane produkcije na zahtevo.

Or. en

Obrazložitev

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use. 

Predlog spremembe 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Med spremljevalne prehodne ukrepe 
sodi obvezno skupinsko uveljavljanje 
pravic izvajalcev in proizvajalcev 
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fonogramov v zvezi s storitvami na 
zahtevo, ki jih ponujajo izdajatelji 
radijskih in televizijskih programov, ki 
vključujejo glasbo iz zakonito objavljenih 
fonogramov. Ta sistem upravljanja 
kolektivnih pravic dopolnjuje sistem 
nadomestil za predvajanje zakonito 
objavljenih fonogramov v skladu s členom 
8(2) Direktive 2006/115/ES in zagotavlja, 
da izvajalci in proizvajalci fonogramov 
celotno trajanje varstva zakonito 
predvajanih fonogramov prejemajo pošten 
delež nadomestil za uporabo predvajane 
produkcije na zahtevo.

Or. en

Obrazložitev

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.

Predlog spremembe 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Med spremljevalne prehodne ukrepe 
sodi tudi obvezno skupinsko uveljavljanje 
pravic izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov v zvezi s storitvami na 
zahtevo, ki jih ponujajo izdajatelji 
radijskih in televizijskih programov, ki 
vključujejo glasbo iz zakonito objavljenih 
fonogramov. Ta sistem upravljanja 
kolektivnih pravic dopolnjuje sistem 
nadomestil za predvajanje zakonito 
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objavljenih fonogramov v skladu s členom 
8(2) Direktive 2006/115/ES in zagotavlja, 
da izvajalci in proizvajalci fonogramov 
celotno trajanje varstva zakonito 
predvajanih fonogramov prejemajo pošten 
delež nadomestil tudi za uporabo 
predvajane produkcije na zahtevo. 

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja varstva za izvajalce in proizvajalce fonogramov povečuje upravne težave 
izdajateljem radijskih in televizijskih programov pri pravicah uporabe njihove produkcije na 
zahtevo, zlasti njihovih arhivov. Da bi dosegli učinkovito upravljanje pravic, kot ga spodbuja 
uvodna izjava 26 direktive o avtorskih pravicah iz leta 2001, ter pošten delež za vse imetnike 
pravic, tudi za uporabo predvajane produkcije na zahtevo, je treba dopolniti ta sistem 
nadomestil z obvezno skupinsko licenčno shemo za to uporabo.         

Predlog spremembe 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Med spremljevalne prehodne ukrepe 
sodi tudi obvezno skupinsko uveljavljanje 
pravic izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov v zvezi s storitvami na 
zahtevo, ki jih ponujajo izdajatelji 
radijskih in televizijskih programov, ki 
vključujejo glasbo iz zakonito objavljenih 
fonogramov. Ta sistem upravljanja 
kolektivnih pravic dopolnjuje sistem 
nadomestil za predvajanje zakonito 
objavljenih fonogramov v skladu s členom 
8(2) Direktive 2006/115/ES in zagotavlja, 
da izvajalci in proizvajalci fonogramov 
celotno trajanje varstva zakonito 
predvajanih fonogramov prejemajo pošten 
delež nadomestil tudi za uporabo 
predvajane produkcije na zahtevo.
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Or. en

Obrazložitev

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Predlog spremembe 51
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Trajanje varstva pri skladbah z 
besedilom zato ni usklajeno, kar ovira 
prosto gibanje blaga in storitev, npr. pri 
čezmejnih kolektivnih storitvah 
upravljanja.

(19) Trajanje varstva pri skladbah z 
besedilom zato ni usklajeno, kar ovira 
prosto gibanje blaga in storitev, npr. pri 
čezmejnih kolektivnih storitvah 
upravljanja. 

Da bi zagotovili odpravo teh ovir, morajo 
imeti vsa dela v varstvu od [datum te 
direktive] enako, usklajeno trajanje 
varstva v vseh državah članicah.  

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga Komisije je uskladiti določbe o delih, napisanih v soavtorstvu, da bi 
odstranili obstoječe ovire za prost pretok blaga in storitev ter omogočili izdajanje licenc za 
več ozemelj.   Namen predloga spremembe je pojasniti, da mora določba začeti veljati z 
začetkom veljavnosti direktive v zvezi z vsemi deli, ki so še varovana v EU v tem času.   
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Predlog spremembe 52
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Izvajalci morajo potem, ko so 
prenesli njihovo izključno pravico dajanja 
na voljo na zahtevo proizvajalca, ohraniti 
neodpovedljivo pravico do prejemanja 
poštenega nadomestila za uporabo 
njihovih posnetih izvedb s storitvami na 
zahtevo.   Ta pravica mora biti v skladu s 
pravico dajanja v najem, kot jo določa 
Direktiva 2006/115/ES. Opraviti je treba 
presojo vpliva, da se preuči, kako ta 
mehanizem najbolje prenesti v 
zakonodajo EU. 

Or. en

Obrazložitev

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

Predlog spremembe 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 1 – stavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Drugi stavek člena 3(1) se nadomesti z črtano
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naslednjim: 
„Če 
- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.
- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 95 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.“

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja avtorskih pravic bi koristilo le proizvodnim podjetjem in znanim 
umetnikom. Zaslužek umetnikov je odvisen predvsem od pogodbe in ne od varstva avtorskih 
pravic. Umetniki bi morali po tem predlogu dejansko deliti nespremenljiv znesek zbranih 
pristojbin za licenco z veliko več imetniki pravic. Poleg tega pred predlogom podaljšanja ni 
bil dobro preverjen vpliv na stroške potrošnika in tudi ne na stroške izdajatelja, ki se bodo 
verjetno zato povečali.  

Predlog spremembe 54
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 1 – stavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Drugi stavek člena 3(1) se nadomesti z 
naslednjim: 

črtano

„Če 
- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve 
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priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.
- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 95 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.“

Or. en

Obrazložitev

Črta se v korist predloga za nadomestitev sistema avtomatičnega podaljšanja s sistemom 
registracije, ki je prilagojen primerom, pri katerih ni ustreznih nadomestil za izvajalca.   

Predlog spremembe 55
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 1 – stavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Če Če pa je bil posnetek izvedbe zakonito 
objavljen v tem obdobju, te pravice trajajo 
95 let od prve zakonite objave.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.

Če do zakonite javne objave ne pride v 
obdobju iz prvega stavka in če je bil
posnetek izvedbe v tem obdobju zakonito 
priobčen javnosti, omenjene pravice trajajo 
95 let od datuma prve zakonite priobčitve 
javnosti.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 
95 let od prve izdaje ali prve priobčitve 
javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo 
prej.“

Or. en



PE416.322v02-00 40/83 AM\757970SL.doc

SL

Obrazložitev

V direktivi je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. Področje 
uporabe predloga je treba razširiti tako, da bodo imeli vsi izvajalci koristi od podaljšanega 
trajanja varstva. Zato je predlagana odprava razlikovanja med posnetkom izvedbe na 
fonogramu in drugimi posnetki. Prav tako je treba določiti iste datume, od katerih naprej se 
izračuna trajanje varstva pravic izvajalcev in pravic producentov (kot predvideva odstavek 2 
člena 3).

Predlog spremembe 56
Bert Doorn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 1 – stavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Če „Če 
- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 

- 50 let od prve izdaje ali prve priobčitve 
javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo 
prej ali
- do smrti umetnika izvajalca, 
odvisno od tega, kaj se je zgodilo prej.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 
95 let od prve izdaje ali prve priobčitve 
javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo 
prej.“

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice  

- 50 let od prve izdaje ali prve priobčitve 
javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo 
prej;
- do smrti umetnika izvajalca,

odvisno od tega, kaj se je zgodilo prej.
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Or. en

Obrazložitev

Samo podaljšanje trajanja varstva bi koristilo le proizvodnim podjetjem in znanim 
umetnikom. Poleg tega pred predlogom podaljšanja ni bil dobro preverjen vpliv na stroške 
potrošnika in tudi ne na stroške izdajatelja, ki se bodo verjetno zato povečali.   Namen 
predloga spremembe je poiskati ravnotežje med interesi imetnikov in uporabnikov pravic.  

Predlog spremembe 57
Eva Lichtenberger

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 1 – stavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Če „Če

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 
95 let od prve izdaje ali prve priobčitve 
javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo 
prej.“

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 
95 let od prve izdaje ali prve priobčitve 
javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo 
prej.“

Če pa je ob koncu tega obdobja izvajalec 
še živ, se njegove pravice še naprej 
ohranjajo do njegove ali njene smrti.   

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje se nanaša samo na izvajalce in samo do njihove smrti. Predlog zrcali sedanji 
grški zakon, ki ni bil usklajen. Komisija je navedla, da je odklonila postopek izvršbe proti 
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Grčiji, ker je grška določba za sedanji usklajen zakon priporočljiva.    Proizvajalci 
fonogramov niso upravičeni do podaljšanja, saj doba 50 let več kot zadostuje za povrnitev 
vsakršnih naložb.   

Predlog spremembe 58
Nicolae Vlad Popa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 1 – stavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Če „Če 
- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 100 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 
95 let od prve izdaje ali prve priobčitve 
javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo 
prej.“

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 
100 let od prve izdaje ali prve priobčitve 
javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo 
prej.“

Or. en

Obrazložitev

Podaljšano obdobje varstva je potrebno, da bi izvajalcem in njihovim dedičem zagotovili 
upravičen dohodek. 

Predlog spremembe 59
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 1 – stavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Če Če pa je bil posnetek izvedbe zakonito 
objavljen v tem obdobju, te pravice trajajo 
95 let od prve zakonite objave.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni na fonogramu, zakonito izdan ali 
zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice 
izvajalcev 50 let od prve izdaje ali prve 
priobčitve javnosti, odvisno od tega, kaj se 
je zgodilo prej.

Če do zakonite javne objave ne pride v 
obdobju iz prvega stavka in če je bil 
posnetek izvedbe v tem obdobju zakonito 
priobčen javnosti, omenjene pravice 
trajajo 95 let od datuma prve zakonite 
priobčitve javnosti.

- pa je bil v tem času posnetek izvedbe na 
fonogramu zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalcev 
95 let od prve izdaje ali prve priobčitve 
javnosti, odvisno od tega, kaj se je zgodilo 
prej.“

Or. en

Obrazložitev

V direktivi je treba priznati in upoštevati ustvarjalni prispevek vseh izvajalcev. Področje 
uporabe predloga je treba razširiti tako, da bodo imeli vsi izvajalci koristi od podaljšanega 
trajanja varstva. Zato je predlagana odprava razlikovanja med posnetkom izvedbe na 
fonogramu in drugimi posnetki. Prav tako je treba določiti iste datume, od katerih naprej se 
izračuna trajanje varstva pravic izvajalcev in pravic producentov (kot predvideva odstavek 2 
člena 3).

Predlog spremembe 60
Bert Doorn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V drugem in tretjem stavku člena 3(2) 
se številka „50“ nadomesti s številko „95“.

črtano

Or. en



PE416.322v02-00 44/83 AM\757970SL.doc

SL

Obrazložitev

Samo podaljšanje trajanja varstva bi koristilo le proizvodnim podjetjem in znanim 
umetnikom. Poleg tega pred predlogom podaljšanja ni bil dobro preverjen vpliv na stroške 
potrošnika in tudi ne na stroške izdajatelja, ki se bodo verjetno zato povečali.   Namen 
predloga spremembe je poiskati ravnotežje med interesi imetnikov in uporabnikov pravic.  

Predlog spremembe 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen -1 – točka 2
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V drugem in tretjem stavku člena 3(2) 
se številka „50“ nadomesti s številko „95“.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja avtorskih pravic bi koristilo le proizvodnim podjetjem in znanim 
umetnikom. Zaslužek umetnikov je odvisen predvsem od pogodbe in ne od varstva avtorskih 
pravic. Umetniki bi morali po tem predlogu dejansko deliti nespremenljiv znesek zbranih 
pristojbin za licenco z veliko več imetniki pravic. Poleg tega pred predlogom podaljšanja ni 
bil dobro preverjen vpliv na stroške potrošnika in tudi ne na stroške izdajatelja, ki se bodo 
verjetno zato povečali.  

Predlog spremembe 62
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V drugem in tretjem stavku člena 3(2) 
se številka „50“ nadomesti s številko „95“.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Črta se v korist sistema registracije, ki ima za osnovo neustrezno nadomestilo za izvajalca. 

Predlog spremembe 63
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek 
2a:
(2a) Podaljšanje na osnovi neustreznega 
nadomestila
Obdobje trajanja varstva avtorskih pravic 
na 95 let se lahko podaljša na osnovi 
neustreznega nadomestila  izvajalcu. 
Zahtevek za podaljšanje lahko vloži le 
izvajalec ali njegov pravni naslednik in se 
opravi na Uradu za usklajevanje na 
notranjem trgu. 
Ko je podaljšanje varstva avtorskih pravic 
odobreno, to objavi Urad za usklajevanje 
na notranjem trgu, ki skrbi za spletni 
register v ta namen. Vsi primerki 
posnetka, za katerega velja podaljšanje, 
morajo nositi oznako varstva avtorskih 
pravic bodisi v materialni, elektronski ali 
digitalni obliki.    

Or. en

Obrazložitev

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
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more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it.  This provision applies to all performers not just musicians. 
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed. 

Predlog spremembe 64
Eva Lichtenberger

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek 
2a:
(2a) Če je bil posnetek izvedbe na 
fonogramu kadarkoli dan na voljo 
javnosti s prodajo kopij ali drugače ali 
priobčen javnosti, fonogram pa ni bil dan 
na voljo javnosti po žici ali brezžično, tako 
da bi imeli posamezniki dostop do njih na 
kraju in v času, ki ga sami izberejo, v 
obdobju 3 let, lahko izvajalci, katerih 
izvedba je vključena na takem fonogramu, 
od proizvajalca fonograma zahtevajo, da 
prenese vse pravice v zvezi s fonogramom 
in izvedbo na izvajalce.
Če imetnik teh pravic ne prenese 
prostovoljno v roku treh mesecev od 
prejema take zahteve, bo za pravice 
veljalo, da jih nosijo izvajalci. Za to se ne 
plačuje nadomestila.
Če so na fonogramu vključene izvedbe več 
kot enega izvajalca, lahko to pravico 
izkoriščajo vsi izvajalci skupaj ali vsak 
posamezni izvajalec; če jo izkorišča 
posamezni izvajalec, mora pravice nositi 
kolektivna organizacija.

Or. en
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Obrazložitev

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain.  Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Predlog spremembe 65
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) V členu 3 se doda odstavek 2b:
(2b) Za podaljšano obdobje veljajo javno 
ponujene licence. Poleg tega morajo biti 
na voljo brezplačne javno ponujene 
licence, za katere ni potreben formalni 
zahtevek in jih kolektivne ali druge 
organizacije ne smejo zaračunavati ali 
določati dajatve, in sicer v naslednjih 
primerih:  
a) za zasebni klub ali oddaje socialnega 
značaja, kjer ni več kot 250 udeležencev. 
b) za zasebno kopiranje ali posodabljanje 
z novimi ali drugačnimi tehničnimi 
platformami.    
V izogib dvomom v podaljšanem obdobju 
ne veljajo dajatve za varstvo avtorskih 
pravic.

Or. en
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Obrazložitev

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer. 

Predlog spremembe 66
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 c (novo)
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) V členu 3 se doda odstavek 2c:
(2c) Izvajalci imajo moralno pravico do 
njihove izvedbe, ki je neprenosljiva in 
traja 95 let. Moralna pravica daje 
izvajalcem in njihovim pravnim 
naslednikom pravico do:
a) preprečevanja sporne uporabe in 
izkrivljanja njihove izvedbe in 
b) prejemanja neobremenjenega 
avtorskega honorarja v vsem obdobju 
podaljšanega varstva avtorskih pravic. 

Or. en

Obrazložitev

Moralna pravica daje izvajalcem možnost, da preprečijo zlorabo njihove izvedbe v času 
njihovega življenja ter da imajo v vsem podaljšanem obdobju osnovno pravico do 
neobremenjenega avtorskega honorarja. Določba je v skladu s predlogom Komisije, kot tudi s 
podaljšanjem, ki temelji na registraciji. 
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Predlog spremembe 67
Katalin Lévai

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 d (novo)
Direktiva 2006/116/ES
Člen 3 – odstavek 3 – stavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) Vstavi se naslednja točka:
V drugem stavku člena 3(3) se številka 
„50“ nadomesti s številko „95“.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic 
navaja, da pravice glasbenih založb in filmskih producentov prenehajo po 50-ih letih. 
Direktiva obe pravici enako obravnava. Priznava, da mora biti visoka raven varstva obeh 
pravic za ohranjanje in razvoj ustvarjalnosti v interesu kulturnih sektorjev in družbe kot 
celote.  

Predlog spremembe 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V člen 10 se vstavi naslednji odstavek 
5: „5.

črtano

"5. Člen 3(1) in (2) v različici, 
spremenjeni z Direktivo [// vstaviti: št. 
spremembe direktive], se še naprej 
uporablja za posnetke izvedb in 
fonograme, v zvezi s katerimi sta izvajalec 
in proizvajalec fonogramov dne [vstaviti 
datum, do katerega morajo države članice 
prenesti spremembo direktive, kakor je 
navedeno v členu 2 spodaj] še varovana 
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na podlagi teh določb.“

Or. en

Obrazložitev

Odstavek je povezan s členom 3(1) in (2). Če se člen črta, potem je treba črtati tudi odstavek.

Predlog spremembe 69
Bert Doorn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V člen 10 se vstavi naslednji odstavek 
5: „5.

črtano

"5. Člen 3(1) in (2) v različici, 
spremenjeni z Direktivo [// vstaviti: št. 
spremembe direktive], se še naprej 
uporablja za posnetke izvedb in 
fonograme, v zvezi s katerimi sta izvajalec 
in proizvajalec fonogramov dne [vstaviti 
datum, do katerega morajo države članice 
prenesti spremembo direktive, kakor je 
navedeno v členu 2 spodaj] še varovana 
na podlagi teh določb.“

Or. en

Obrazložitev

Črtano v skladu s členom 3(1) in (2).
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Predlog spremembe 70
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V člen 10 se vstavi naslednji odstavek 
5: „5.

črtano

"5. Člen 3(1) in (2) v različici, 
spremenjeni z Direktivo [// vstaviti: št. 
spremembe direktive], se še naprej 
uporablja za posnetke izvedb in 
fonograme, v zvezi s katerimi sta izvajalec 
in proizvajalec fonogramov dne [vstaviti 
datum, do katerega morajo države članice 
prenesti spremembo direktive, kakor je 
navedeno v členu 2 spodaj] še varovana 
na podlagi teh določb.“

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek preprečuje podaljšanje za nazaj. V sistemu registracije, ki je v bistvu nova 
pravica, katera temelji na neustreznem nadomestilu, bi bilo podaljšanje po poteku 
sprejemljivo pod pogojem, da obstajajo ustrezni varnostni ukrepi.     

Predlog spremembe 71
Klaus-Heiner Lehne

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Člen 3(1) in (2) v različici, spremenjeni
z Direktivo [// vstaviti: št. spremembe 
direktive], se še naprej uporablja za 
posnetke izvedb in fonograme, v zvezi s 

5. Podaljšanja rokov, spremenjenih z 
Direktivo [// vstaviti: št. spremembe 
direktive], v skladu s členom 3 veljajo le 
za pravice, pridobljene po 1.1.2009.
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katerimi sta izvajalec in proizvajalec 
fonogramov dne [vstaviti datum, do 
katerega morajo države članice prenesti 
spremembo direktive, kakor je navedeno v 
členu 2 spodaj] še varovana na podlagi 
teh določb.

Or. de

Obrazložitev

Novo podaljšanje rokov zaščite se začne in velja le za pravice, pridobljene po 1. januarju 
2009. To zainteresiranim stranem omogoča, da se prilagodijo novim pravnim razmeram.

Predlog spremembe 72
Eva Lichtenberger

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če ni jasnih navedb o nasprotnem, velja 
pogodba, sklenjena pred [vstaviti datum, 
do katerega morajo države članice prenesti 
spremembo direktive, kakor je navedeno v 
členu 2 spodaj], s katero je izvajalec 
prenesel ali dodelil svoje pravice do 
posnetka izvedbe na proizvajalca 
fonograma (v nadaljnjem besedilu: 
„pogodba o prenosu ali dodelitvi“), tudi po 
tem, ko izvajalec in proizvajalec 
fonograma v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive] ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma.

1. Velja pogodba, sklenjena pred [vstaviti 
datum, do katerega morajo države članice 
prenesti spremembo direktive, kakor je 
navedeno v členu 2 spodaj], s katero je 
izvajalec prenesel ali dodelil svoje pravice, 
ki ni pravica kolektivne organizacije, do 
posnetka izvedbe na proizvajalca 
fonograma (v nadaljnjem besedilu: 
„pogodba o prenosu ali dodelitvi“), tudi po 
tem, ko izvajalec in proizvajalec 
fonograma v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive] ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe.

2. Odstavki 3 do 6 tega člena se 
uporabljajo za pogodbe o prenosu ali 
dodelitvi, ki veljajo tudi po tem, ko 
izvajalec in proizvajalec fonograma v 
skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred 
spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te 

2. Če izvajalec ni prenesel upravljanja 
svojih pravic na kolektivno organizacijo v 
zvezi s podaljšanjem trajanja varstva, kot 
izhaja iz te direktive, bo kolektivni 
organizaciji, ki upravlja pravice iste 
kategorije, dodeljeno upravljanje njegovih 
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spremembe direktive ]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma ne bi bila več 
varovana glede posnetka izvedbe oziroma 
fonograma.

pravic. Izvajalec obdrži moralne pravice.

3. Kadar pogodba o prenosu ali dodelitvi 
daje pravico izvajalcu zahtevati 
neponavljajoče se nadomestilo, ima 
izvajalec pravico od proizvajalca 
fonograma dobiti dodatno letno 
nadomestilo za vsako polno leto, v 
katerem v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive ]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma.

3. Kolektivna organizacija pravično 
razdeli prihodke od uporabe fonogramov, 
in sicer tako, da delitev odraža naravo in 
obseg prispevka posameznega izvajalca, 
katerega zavarovana izvedba je vključena 
v fonogram.

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se zagotovi navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede katerih 
v skladu s členom 3(1) in (2) v različici 
pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. 
te spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana.

Države članice lahko zagotovijo, da 
proizvajalcu fonograma, katerega skupni 
letni prihodki v letu pred letom, za 
katerega se plača navedeno nadomestilo, 
ne presegajo minimalnega praga v višini 2 
milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se plača navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede 
katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma 31. 
decembra navedenega leta ne bi bila več 
varovana.
5. Države članice lahko določijo, ali in v 
kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice 
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do pridobitve dodatnega letnega 
nadomestila iz odstavka 3 po kolektivnih 
organizacijah obvezno.
6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne 
količine primerkov fonograma v prodajo 
ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, 
tako da imajo posamezniki iz prebivalstva 
dostop do njih na kraju in v času, ki ga 
sami izberejo, lahko izvajalec prekine 
pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o 
prenosu ali dodelitvi prekinejo samo 
skupaj. Če se pogodba o prenosu ali 
dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 
2, pravice proizvajalca fonograma do 
fonograma prenehajo veljati.
Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) 
in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki 
iz prebivalstva dostop do njih na kraju in 
v času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“

Or. en

Obrazložitev

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
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to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Predlog spremembe 73
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavki 1 do 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če ni jasnih navedb o nasprotnem, 
velja pogodba, sklenjena pred [vstaviti 
datum, do katerega morajo države članice 
prenesti spremembo direktive, kakor je 
navedeno v členu 2 spodaj], s katero je 
izvajalec prenesel ali dodelil svoje pravice 
do posnetka izvedbe na proizvajalca 
fonograma (v nadaljnjem besedilu: 
„pogodba o prenosu ali dodelitvi“), tudi 
po tem, ko izvajalec in proizvajalec 
fonograma v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive] ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma.

črtano

2. Odstavki 3 do 6 tega člena se 
uporabljajo za pogodbe o prenosu ali 
dodelitvi, ki veljajo tudi po tem, ko 
izvajalec in proizvajalec fonograma v 
skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred 
spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te 
spremembe direktive ]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma ne bi bila več 
varovana glede posnetka izvedbe oziroma 
fonograma.
3. Kadar pogodba o prenosu ali dodelitvi 
daje pravico izvajalcu zahtevati 
neponavljajoče se nadomestilo, ima 
izvajalec pravico od proizvajalca 
fonograma dobiti dodatno letno 
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nadomestilo za vsako polno leto, v 
katerem v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive ]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma.
4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se zagotovi navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede 
katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma 31. 
decembra navedenega leta ne bi bila več 
varovana.
Države članice lahko zagotovijo, da 
proizvajalcu fonograma, katerega skupni 
letni prihodki v letu pred letom, za 
katerega se plača navedeno nadomestilo, 
ne presegajo minimalnega praga v višini 2 
milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se plača navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede 
katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma 31. 
decembra navedenega leta ne bi bila več 
varovana.
5. Države članice lahko določijo, ali in v 
kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice 
do pridobitve dodatnega letnega 
nadomestila iz odstavka 3 po kolektivnih 
organizacijah obvezno.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog za sistem registracije tega ne zahteva. Izvajalci bi morali imeti možnost ponovnih 
pogajanj.  

Predlog spremembe 74
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če ni jasnih navedb o nasprotnem, velja 
pogodba, sklenjena pred [vstaviti datum, 
do katerega morajo države članice prenesti 
spremembo direktive, kakor je navedeno v 
členu 2 spodaj], s katero je izvajalec 
prenesel ali dodelil svoje pravice do 
posnetka izvedbe na proizvajalca 
fonograma (v nadaljnjem besedilu: 
„pogodba o prenosu ali dodelitvi“), tudi po 
tem, ko izvajalec in proizvajalec 
fonograma v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive] ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma.

1. Če ni navedb o nasprotnem, velja 
pogodba, sklenjena pred [vstaviti datum, 
do katerega morajo države članice prenesti 
spremembo direktive, kakor je navedeno v 
členu 2 spodaj], s katero je izvajalec 
prenesel ali dodelil svoje pravice do 
posnetka izvedbe na producenta (v 
nadaljnjem besedilu: „pogodba o prenosu 
ali dodelitvi“), tudi po tem, ko izvajalec in 
producent v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive] ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma posnetka.

Or. en

Obrazložitev

Beseda „jasnih“ se črta, tako da se ovrže ustvarjeno domnevo. Beseda „fonogram“ se po 
potrebi nadomesti s „posnetkom“, tako da se enako obravnava vse izvedbe ne glede na 
področje (zvočno ali avdiovizualno). 
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Predlog spremembe 75
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavki 3 do 6 tega člena se 
uporabljajo za pogodbe o prenosu ali 
dodelitvi, ki veljajo tudi po tem, ko 
izvajalec in proizvajalec fonograma v 
skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred 
spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te 
spremembe direktive ]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma ne bi bila več 
varovana glede posnetka izvedbe oziroma 
fonograma.

2. Odstavki 3 do 7 tega člena se 
uporabljajo za pogodbe o prenosu ali 
dodelitvi, ki veljajo tudi po tem, ko 
izvajalec in proizvajalec fonograma v 
skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred 
spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te 
spremembe direktive ]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma ne bi bila več 
varovana glede posnetka izvedbe oziroma 
fonograma.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za 
podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da 
predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od 
podaljšanja trajanja varstva lahko končno imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe 76
Nicolae Vlad Popa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se zagotovi navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
30 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se zagotovi navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
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dajanja v najem fonogramov, glede katerih 
v skladu s členom 3(1) in (2) v različici 
pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. 
te spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana.

dajanja v najem fonogramov, glede katerih 
v skladu s členom 3(1) in (2) v različici 
pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. 
te spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana.

Države članice lahko zagotovijo, da 
proizvajalcu fonograma, katerega skupni 
letni prihodki v letu pred letom, za 
katerega se plača navedeno nadomestilo, 
ne presegajo minimalnega praga v višini 2 
milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se plača navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede 
katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma 31. 
decembra navedenega leta ne bi bila več 
varovana.

Or. en

Obrazložitev

Izvajalcem je treba zagotoviti priznanje njihovega dela, zato mora proizvajalec fonogramov 
nameniti višji odstotek za plačilo dodatnih nadomestil iz odstavka 3. 

Obstoj določbe o minimalnem pragu v višini 2 milijonov EUR, za katerega se navedeno 
nadomestilo ne plača, dopušča možnost goljufij in zlorab.    

Predlog spremembe 77
Sajjad Karim

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
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nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se zagotovi navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede katerih 
v skladu s členom 3(1) in (2) v različici 
pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. 
te spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana.

nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % prihodkov, po odbitku vseh stroškov, 
ki so neposredno povezani z upravljanjem 
podaljšanega trajanja varstva zadevnih 
fonografskih del, ki v letu pred letom, za 
katero se zagotovi navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede katerih 
v skladu s členom 3(1) in (2) v različici 
pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. 
te spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da lahko proizvajalci fonogramov, preden so dolžni nakazati denar izvajalcem, 
odštejejo stroške, ki so neposredno povezani z upravljanjem podaljšanega trajanja varstva 
zadevnih fonografskih del. Stroški lahko na primer vključujejo razumne stroške v zvezi z 
plačilom DDV, licenčnino, avtorskimi pravicami, produkcijo, distribucijo in trženjem ter 
druge operativne stroške.

Predlog spremembe 78
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se zagotovi navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede katerih 
v skladu s členom 3(1) in (2) v različici 
pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. 
te spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % neto prihodkov, ki v letu pred letom, 
za katero se zagotovi navedeno 
nadomestilo, izhajajo iz reprodukcije, 
distribucije in dajanja v najem 
fonogramov, glede katerih v skladu s 
členom 3(1) in (2) v različici pred 
spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te 
spremembe direktive]/ES izvajalec in 
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navedenega leta ne bi bila več varovana proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana

Or. de

Obrazložitev

Primerno je, da lahko proizvajalci fonogramov pred izvedbo plačila izvajalcem odštejejo 
neposredne stroške, do katerih je prišlo zaradi prilagoditve podaljšanemu trajanju določenih 
fonogramov. Ti lahko zajemajo na primer ustrezne stroške v zvezi s plačilom DDV, stroške za 
licence in avtorske pravice ter stroške proizvodnje, prodaje in trženja.

Predlog spremembe 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se zagotovi navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede katerih 
v skladu s členom 3(1) in (2) v različici 
pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. 
te spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana.

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % čistih prihodkov, ki v letu pred 
letom, za katero se zagotovi navedeno 
nadomestilo, izhajajo iz reprodukcije, 
distribucije in dajanja v najem 
fonogramov, glede katerih v skladu s 
členom 3(1) in (2) v različici pred 
spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te 
spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da lahko proizvajalci fonogramov, preden so dolžni nakazati denar izvajalcem, 
odštejejo stroške, ki so neposredno povezani z upravljanjem podaljšanega trajanja varstva 
zadevnih fonografskih del. Stroški lahko na primer vključujejo razumne stroške v zvezi z 
plačilom DDV, licenčnino, avtorskimi pravicami, produkcijo, distribucijo in trženjem ter 
druge operativne stroške.
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Predlog spremembe 80
Georgios Papastamkos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se zagotovi navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede katerih 
v skladu s členom 3(1) in (2) v različici 
pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. 
te spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana.

4. Skupni znesek, ki ga mora proizvajalec 
fonogramov nameniti za plačilo dodatnih 
nadomestil iz odstavka 3, ustreza najmanj 
20 % čistih prihodkov, ki v letu pred 
letom, za katero se zagotovi navedeno 
nadomestilo, izhajajo iz reprodukcije,
distribucije in dajanja v najem 
fonogramov, glede katerih v skladu s 
členom 3(1) in (2) v različici pred 
spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te 
spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma 31. decembra 
navedenega leta ne bi bila več varovana.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da lahko proizvajalci fonogramov, preden so dolžni nakazati denar izvajalcem, 
odštejejo stroške, ki so neposredno povezani z upravljanjem podaljšanega trajanja varstva
zadevnih fonografskih del. Stroški lahko na primer vključujejo razumne stroške v zvezi z 
plačilom DDV, licenčnino, avtorskimi pravicami, produkcijo, distribucijo in trženjem ter 
druge operativne stroške.

Predlog spremembe 81
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko zagotovijo, da 
proizvajalcu fonograma, katerega skupni 
letni prihodki v letu pred letom, za 
katerega se plača navedeno nadomestilo, 
ne presegajo minimalnega praga v višini 2 
milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 
katero se plača navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede 
katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma 31. 
decembra navedenega leta ne bi bila več 
varovana.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker bo prehodni spremljevalni ukrep (20 %) izmerjen na podlagi čistih prihodkov, ne bo 
prišlo do nesorazmernih stroškov, ki bi jih povzročila mala in srednja podjetja. Da bi 
zagotovili, da bodo do teh zneskov upravičeni vsi izvajalci, bi bilo smiselno, da se jih vključi v 
ukrep.

Predlog spremembe 82
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko zagotovijo, da 
proizvajalcu fonograma, katerega skupni 
letni prihodki v letu pred letom, za 
katerega se plača navedeno nadomestilo, 
ne presegajo minimalnega praga v višini 2 
milijona EUR, ni treba nameniti vsaj 
20 % prihodkov, ki v letu pred letom, za 

črtano
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katero se plača navedeno nadomestilo, 
izhajajo iz reprodukcije, distribucije in 
dajanja v najem fonogramov, glede 
katerih v skladu s členom 3(1) in (2) v 
različici pred spremembo z Direktivo [// 
vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma 31. 
decembra navedenega leta ne bi bila več 
varovana. 

Or. en

Obrazložitev

Posebna določba o proizvajalcih fonogramov, katerih skupni letni prihodek ne presega 2 
milijonov EUR, ni ustrezna, ker je po tem prehodnem ukrepu prihodek, ki se plača zadevnemu 
izvajalcu sorazmeren s prihodkom proizvajalca. Plačilo bo zato manjše v primeru nižjega 
prihodka proizvajalca.

Predlog spremembe 83
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, ali in v 
kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice
do pridobitve dodatnega letnega 
nadomestila iz odstavka 3 po kolektivnih 
organizacijah obvezno.

5. Države članice zagotovijo, da s pravico
do pridobitve dodatnega letnega 
nadomestila iz odstavka 3 upravlja 
kolektivna organizacija.

Or. en

Obrazložitev

Za poenostavitev upravnih postopkov je treba kolektivnim organizacijam zaupati upravljanje 
dodatnih letnih nadomestil. (Povezano s predlogom spremembe k uvodni izjavi 13.)
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Predlog spremembe 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen -1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, ali in v 
kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice do 
pridobitve dodatnega letnega nadomestila 
iz odstavka 3 po kolektivnih organizacijah 
obvezno.

5. Države članice lahko določijo, ali in v 
kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice do 
pridobitve dodatnega letnega nadomestila 
iz odstavka 3 po kolektivnih organizacijah 
obvezno. Kar zadeva upravljanje pravic v 
zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih 
ponujajo izdajatelji radijskih in 
televizijskih programov, ki vključujejo 
glasbo iz zakonito objavljenih 
fonogramov, države članice zagotovijo, da 
je mogoče pravice izvajalcev in 
proizvajalcev fonogramov, da dovolijo ali 
prepovedo takšno uporabo, izvajati samo 
prek kolektivne organizacije, ki je bila 
ustanovljena za zbiranje in razdeljevanje 
nadomestil za oddajanje tovrstnih 
fonogramov.

Or. en

Obrazložitev

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.



PE416.322v02-00 66/83 AM\757970SL.doc

SL

Predlog spremembe 85
Hartmut Nassauer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice lahko določijo, ali in v 
kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice do 
pridobitve dodatnega letnega nadomestila 
iz odstavka 3 po kolektivnih organizacijah 
obvezno.

5. Države članice lahko določijo, ali in v 
kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice do 
pridobitve dodatnega letnega nadomestila 
iz odstavka 3 po kolektivnih organizacijah 
obvezno. Kar zadeva upravljanje pravic v 
zvezi s storitvami na zahtevo, ki jih 
ponujajo izdajatelji radijskih in 
televizijskih programov, ki vključujejo 
glasbo iz zakonito objavljenih 
fonogramov, države članice zagotovijo, da 
je mogoče pravice izvajalcev in 
proizvajalcev fonogramov, da dovolijo ali 
prepovedo takšno uporabo, izvajati samo 
prek kolektivne organizacije, ki je bila 
ustanovljena za zbiranje in razdeljevanje 
nadomestil za oddajanje tovrstnih 
fonogramov.

Or. en

Obrazložitev

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use
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Predlog spremembe 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kar zadeva upravljanje pravic v zvezi s 
storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo 
izdajatelji radijskih in televizijskih 
programov, ki vključujejo glasbo iz 
zakonito objavljenih fonogramov, države 
članice zagotovijo, da je mogoče pravice 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, da 
dovolijo ali prepovedo takšno uporabo, 
izvajati samo prek kolektivne organizacije, 
ki je bila ustanovljena za zbiranje in 
razdeljevanje nadomestil za oddajanje 
tovrstnih fonogramov.

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje trajanja varstva za izvajalce in proizvajalce fonogramov povečuje upravne težave 
izdajateljem radijskih in televizijskih programov pri pravicah uporabe njihove produkcije na 
zahtevo, zlasti njihovih arhivov. Da bi dosegli učinkovito upravljanje pravic, kot ga spodbuja 
uvodna izjava 26 direktive o avtorskih pravicah iz leta 2001, ter pošten delež za vse imetnike 
pravic, tudi za uporabo predvajane produkcije na zahtevo, je treba dopolniti ta sistem 
nadomestil z obvezno skupinsko licenčno shemo za to uporabo.         

Predlog spremembe 87
Katalin Lévai

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kar zadeva upravljanje pravic v zvezi s 
storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo 
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izdajatelji radijskih in televizijskih 
programov, ki vključujejo glasbo iz 
zakonito objavljenih fonogramov, države 
članice zagotovijo, da je mogoče pravice 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, da 
dovolijo ali prepovedo takšno uporabo, 
izvajati predvsem prek kolektivne 
organizacije, ki je bila ustanovljena za 
zbiranje in razdeljevanje nadomestil za 
oddajanje tovrstnih fonogramov.

Or. en

Obrazložitev

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.

Predlog spremembe 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kar zadeva upravljanje pravic v zvezi s 
storitvami na zahtevo, ki jih ponujajo 
izdajatelji radijskih in televizijskih 
programov, ki vključujejo glasbo iz 
zakonito objavljenih fonogramov, države 
članice zagotovijo, da je mogoče pravice 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, da 
dovolijo ali prepovedo takšno uporabo, 
izvajati le prek kolektivne organizacije, ki 
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je bila ustanovljena za zbiranje in 
razdeljevanje nadomestil za oddajanje 
tovrstnih fonogramov.

Or. en

Predlog spremembe 89
Nicolae Vlad Popa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne količine 
primerkov fonograma v prodajo ali na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo 
o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram 
vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, 
lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali 
dodelitvi prekinejo samo skupaj. Če se 
pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na 
podlagi stavkov 1 ali 2, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma 
prenehajo veljati. 

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne količine 
primerkov fonograma v prodajo ali na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, ali prenehajo veljati učinkoviti 
tehnološki ukrepi, da bi preprečili 
izogibanje, lahko izvajalec prekine 
pogodbo o prenosu ali dodelitvi samo po 
obvestilu v najmanj 10 dneh. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o 
prenosu ali dodelitvi prekinejo samo 
skupaj. Če se pogodba o prenosu ali 
dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 
2, pravice proizvajalca fonograma do 
fonograma prenehajo veljati. 

Or. en

Obrazložitev

Potreben je odpovedni rok preden izvajalec prekine pogodbo o prenosu ali dodelitvi, da bi se 
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izognili možnim zlorabam.  

Predlog spremembe 90
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne količine 
primerkov fonograma v prodajo ali na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo
o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram 
vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, 
lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali 
dodelitvi prekinejo samo skupaj. Če se 
pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na 
podlagi stavkov 1 ali 2, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma 
prenehajo veljati.

6. Če po odobritvi podaljšanja varstva 
avtorskih pravic proizvajalec fonograma 
ne daje ali preneha dajati zadostne količine 
primerkov fonograma v prodajo ali na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, lahko izvajalec prekine vse 
pogodbe o prenosu ali dodelitvi. Kadar
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o 
prenosu ali dodelitvi prekinejo samo 
skupaj. Če se pogodba o prenosu ali 
dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 
2, pravice proizvajalca fonograma do 
fonograma prenehajo veljati.

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) 
in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njih na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“ 

Če leto po odobritvi podaljšanja trajanja v 
skladu s členom 3(1) in (2) v različici pred 
spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. te 
spremembe direktive]/ES izvajalec in 
proizvajalec fonograma ne bi bila več 
varovana glede posnetka izvedbe oziroma 
fonograma, fonogram ni dan v prosto 
uporabo po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, pravice proizvajalca fonograma 
do fonograma in pravice izvajalcev v zvezi 
s posnetkom izvedbe prenehajo veljati.“ 
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Or. en

Obrazložitev

Posledičen predlog za sistem registracije. 

Predlog spremembe 91
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne količine 
primerkov fonograma v prodajo ali na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo 
o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram 
vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, 
lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali 
dodelitvi prekinejo samo skupaj. Če se 
pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na 
podlagi stavkov 1 ali 2, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma 
prenehajo veljati.

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne količine 
primerkov fonograma v prodajo ali na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo 
o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram 
vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, 
lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali 
dodelitvi prekinejo v skladu z veljavnimi 
nacionalnimi zakoni. Če se pogodba o 
prenosu ali dodelitvi prekine na podlagi 
stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca 
fonograma do fonograma prenehajo veljati.

Or. en

Obrazložitev

Obvezno skupno delovanje izvajalcev ni stvarno.
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Predlog spremembe 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne 
količine primerkov fonograma v prodajo 
ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, 
tako da imajo posamezniki iz prebivalstva 
dostop do njih na kraju in v času, ki ga 
sami izberejo, lahko izvajalec prekine 
pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o 
prenosu ali dodelitvi prekinejo samo 
skupaj. Če se pogodba o prenosu ali 
dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 
2, pravice proizvajalca fonograma do 
fonograma prenehajo veljati.

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma ne daje več zadostnih količin 
primerkov vsaj ene različice fonograma v 
prodajo ali na voljo javnosti po žici ali 
brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njega na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec 
od producenta to zahteva, in če 
proizvajalec te zahteve ne izpolni v 
razumnem času, lahko izvajalec prekine 
dodelitev pravic do tega fonograma. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci prenos ali 
dodelitev prekinejo samo skupaj. Če se 
pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na 
podlagi stavkov 1 ali 2, pravice 
proizvajalca fonograma do tega fonograma 
prenehajo veljati.

Or. en

Obrazložitev

Nepraktično je pričakovati, da bo proizvajalec fonogramov dal v prodajo/na voljo vsako 
različico fonograma. Ta predlog spremembe pojasnjuje, da mora proizvajalec dati na voljo 
najmanj eno različico, in navaja, da lahko izvajalec, če proizvajalec ne nudi/da na voljo 
najmanj ene različice, od njega zahteva, da to stori. Če pa tega ne stori v razumnem času, 
lahko izvajalec prekliče dodelitev pravic do tega fonograma.
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Predlog spremembe 93
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive – akt o spremembi
Artikel 1 – punkt 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne količine 
primerkov fonograma v prodajo ali na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo 
o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram 
vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, 
lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali 
dodelitvi prekinejo samo skupaj. Če se 
pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na 
podlagi stavkov 1 ali 2, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma 
prenehajo veljati.

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne količine 
vsaj ene različice primerkov fonograma v 
prodajo ali vsaj ene različice posnetka na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, lahko izvajalec od proizvajalca 
fonograma zahteva, naj to stori. Če 
proizvajalec fonograma v primernem roku 
tega ne spremeni, lahko izvajalec prekine 
prenos pravic za ta posnetek. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o 
prenosu ali dodelitvi prekinejo samo
skupaj. Če se pogodba o prenosu ali 
dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 
2, pravice proizvajalca fonograma do tega
fonograma prenehajo veljati.

Or. de

Obrazložitev

Zahteva, da mora proizvajalec ponuditi naprodaj vsako različico posnetka oziroma omogočiti 
dostop do nje, ni izvedljiva. Sprememba pojasnjuje, da mora proizvajalec dati na razpolago 
vsaj eno različico in da lahko, če proizvajalec ne ponudi/da na razpolago vsaj ene različice, 
to zahteva izvajalec. Če proizvajalec fonogramov v ustreznem roku ne izpolni zahteve , lahko 
izvajalec prekine prenos pravic za ta fonogram



PE416.322v02-00 74/83 AM\757970SL.doc

SL

Predlog spremembe 94
Georgios Papastamkos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne 
količine primerkov fonograma v prodajo 
ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, 
tako da imajo posamezniki iz prebivalstva 
dostop do njih na kraju in v času, ki ga 
sami izberejo, lahko izvajalec prekine 
pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o 
prenosu ali dodelitvi prekinejo samo 
skupaj. Če se pogodba o prenosu ali 
dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 
2, pravice proizvajalca fonograma do 
fonograma prenehajo veljati.

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma ne daje več zadostnih količin 
primerkov vsaj ene različice fonograma v 
prodajo ali na voljo javnosti po žici ali 
brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njega na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec 
od producenta to zahteva, in če 
proizvajalec te zahteve ne izpolni v 
razumnem času, lahko izvajalec prekine 
dodelitev pravic do tega fonograma. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci prenos ali 
dodelitev prekinejo samo skupaj. Če se 
prenos ali dodelitev prekineta na podlagi 
stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca 
fonograma do tega fonograma prenehajo 
veljati.

Or. en

Obrazložitev

Nepraktično je pričakovati, da bo proizvajalec fonogramov dal v prodajo/na voljo vsako 
različico fonograma. Ta predlog spremembe pojasnjuje, da mora proizvajalec dati na voljo 
najmanj eno različico, in navaja, da lahko izvajalec, če proizvajalec ne nudi/da na voljo 
najmanj ene različice, od njega zahteva, da to stori. Če pa tega ne stori v razumnem času, 
lahko izvajalec prekliče dodelitev pravic do tega fonograma.
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Predlog spremembe 95
Sajjad Karim

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne 
količine primerkov fonograma v prodajo 
ali na voljo javnosti po žici ali brezžično, 
tako da imajo posamezniki iz prebivalstva 
dostop do njih na kraju in v času, ki ga 
sami izberejo, lahko izvajalec prekine 
pogodbo o prenosu ali dodelitvi. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci pogodbo o 
prenosu ali dodelitvi prekinejo samo 
skupaj. Če se pogodba o prenosu ali 
dodelitvi prekine na podlagi stavkov 1 ali 
2, pravice proizvajalca fonograma do 
fonograma prenehajo veljati.

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma ne daje več zadostnih količin 
primerkov vsaj ene različice fonograma v 
prodajo ali na voljo javnosti po žici ali 
brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njega na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, lahko izvajalec 
od producenta to zahteva, in če 
proizvajalec te zahteve ne izpolni v 
razumnem času, lahko izvajalec prekine 
dodelitev pravic do tega fonograma. Kadar 
fonogram vsebuje posnetek izvedb več 
izvajalcev, lahko izvajalci prenos ali 
dodelitev prekinejo samo skupaj. Če se 
prenos ali dodelitev prekine na podlagi 
stavkov 1 ali 2, pravice proizvajalca 
fonograma do tega fonograma prenehajo 
veljati.

Or. en

Obrazložitev

Nepraktično je pričakovati, da bo proizvajalec fonogramov dal v prodajo/na voljo vsako 
različico fonograma. Ta predlog spremembe pojasnjuje, da mora proizvajalec dati na voljo 
najmanj eno različico, in navaja, da lahko izvajalec, če proizvajalec ne nudi/da na voljo 
najmanj ene različice, od njega zahteva, da to stori. Če pa tega ne stori v razumnem času, 
lahko izvajalec prekliče dodelitev pravic do tega fonograma.
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Predlog spremembe 96
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne količine 
primerkov fonograma v prodajo ali na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo 
o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram 
vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, 
lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali 
dodelitvi prekinejo samo skupaj. Če se 
pogodba o prenosu ali dodelitvi prekine na 
podlagi stavkov 1 ali 2, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma 
prenehajo veljati. 

6. Če po tem, ko v skladu s členom 3(1) in 
(2) v različici pred spremembo z Direktivo 
[// vstaviti: št. te spremembe direktive]/ES 
izvajalec in proizvajalec fonograma ne bi 
bila več varovana glede posnetka izvedbe 
oziroma fonograma, proizvajalec 
fonograma preneha dajati zadostne količine 
primerkov fonograma v prodajo ali na 
voljo javnosti po žici ali brezžično, tako da 
imajo posamezniki iz prebivalstva dostop 
do njih na kraju in v času, ki ga sami 
izberejo, lahko izvajalec prekine pogodbo 
o prenosu ali dodelitvi. Kadar fonogram 
vsebuje posnetek izvedb več izvajalcev, 
lahko izvajalci pogodbo o prenosu ali 
dodelitvi prekinejo skupaj ali posamično. 
Če se pogodba o prenosu ali dodelitvi 
prekine na podlagi stavkov 1 ali 2, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma 
prenehajo veljati.

Or. en

Obrazložitev

Kadar je v isto izvedbo vključenih večje število izvajalcev, je nestvarno od njih zahtevati 
skupno delovanje. Petdeset let po posnetku izvedbe preživeli izvajalci lahko ne morejo 
ugotoviti imen drugih izvajalcev, vključenih v isti posnetek, niti stopiti v stik z drugimi 
izvajalci v razumljivem časovnem okviru ali nimajo možnosti, da bi se z njimi dogovorili o 
skupnem delovanju. Zato je treba omogočiti posamično delovanje.  
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Predlog spremembe 97
Sajjad Karim

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) 
in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki 
iz prebivalstva dostop do njih na kraju in 
v času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Klavzula „uporabi ali izgubi“ varuje pravice izvajalcev in preprečuje, da bi jih proizvajalci 
fonogramov nepravično zmanjševali. To zagotavlja pododstavek 1 iz člena 10a(1), medtem ko 
nadaljnji ukrepi iz pododstavka 2 izvajalcem ne prinašajo nobenih novih koristi in bi v 
številnih primerih le privedli do njihove izgube.

Predlog spremembe 98
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) 
in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 

Če pet let po tem, ko v skladu s členom 
3(1) in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 



PE416.322v02-00 78/83 AM\757970SL.doc

SL

direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njih na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“

direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njih na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je uvedba klavzule „uporabi ali izgubi“ dobrodošla, mora biti ta bolj prožna. Če se 
pravice vrnejo izvajalcu, bi moral ta imeti ustrezne možnosti, da unovči svojo izvedbo preden 
znova izgubi pravice. Zaradi tega je treba izvajalcem dati na voljo več časa, in sicer pet let, 
da lahko izkoristijo možnost uveljavitve pravic.

Predlog spremembe 99
Bert Doorn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) 
in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njih na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“ 

Če pet let po tem, ko v skladu s členom 
3(1) in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njih na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“

Or. en
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Obrazložitev

Pravično je imeti daljše obdobje preden pravice preidejo v prosto uporabo.  

Predlog spremembe 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) 
in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njih na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“

Če pet let po tem, ko v skladu s členom 
3(1) in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njih na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili novo uporabo izvedbe, je treba izvajalcu potem, ko preidejo izvajalske 
pravice nazaj nanj, dati stvarno možnost, da začne z novo uporabo zadevne izvedbe. Eno leto 
je za izvajalca prekratko obdobje, da dobi nazaj pravice do svoje izvedbe, podpiše pogodbo z 
novim proizvajalcem in da izvedbo v prosto uporabo.     Pet let je razumnejši časovni okvir.

Predlog spremembe 101
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če leto po tem, ko v skladu s členom 3(1) 
in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njih na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.

Če pet let po tem, ko v skladu s členom 
3(1) in (2) v različici pred spremembo z 
Direktivo [// vstaviti: št. te spremembe 
direktive]/ES izvajalec in proizvajalec 
fonograma ne bi bila več varovana glede 
posnetka izvedbe oziroma fonograma, 
fonogram ni dan v prosto uporabo po žici 
ali brezžično, tako da imajo posamezniki iz 
prebivalstva dostop do njih na kraju in v 
času, ki ga sami izberejo, pravice 
proizvajalca fonograma do fonograma in 
pravice izvajalcev v zvezi s posnetkom 
izvedbe prenehajo veljati.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je uvedba klavzule „uporabi ali izgubi“ dobrodošla, mora biti ta bolj prožna. Če se 
pravice vrnejo izvajalcu, bi moral ta imeti ustrezne možnosti, da unovči svojo izvedbo preden 
znova izgubi pravice. Zaradi tega je treba izvajalcem dati na voljo več časa, in sicer pet let, 
da lahko izkoristijo možnost uveljavitve pravic.

Predlog spremembe 102
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Če je izvajalec upravičen do 
ponavljajočih se plačil, se mu od njih ne 
odbije predplačil ali pogodbeno določenih 
odbitkov po tem, ko v skladu s členom 3(1) 
pred spremembo z Direktivo [// vstaviti: št. 
te spremembe direktive]/ES izvajalec ni 
več varovan. 

Or. en
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Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za 
podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da 
predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od 
podaljšanja trajanja varstva lahko končno imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe 103
Henri Weber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2006/116/ES
Člen 10 a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da bi zagotovile, da se v 
podaljšanem obdobju izvajalcem, katerih 
izključna pravica je bila prenesena na 
proizvajalca v zameno za ponavljajoče se 
nadomestilo, plača celoten pogodbeni 
avtorski honorar ali nadomestilo, ki nista 
obremenjena s predplačili ali pogodbeno 
določenimi odbitki.  

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je nujna zato, da lahko izvajalci prejmejo ves avtorski honorar, ki jim pripada za 
podaljšano trajanje varstva, v primeru odklonitve glasbenih založb, z razlogom, da 
predplačilo, plačano izvajalcem, še ni bilo povrnjeno. Brez te dodatne določbe bi od 
podaljšanja trajanja varstva lahko končno imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe 104
Nicolae Vlad Popa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2006/116/ES
Člen 1 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Varstvo skladb z besedilom preneha 70 let 
po smrti zadnje preživele osebe od naštetih 
oseb, ne glede na to, ali so te osebe 
določene kot soavtorji, tj. avtor besedila in 
skladatelj.“

„Varstvo skladb z besedilom preneha ob 
smrti avtorjevega dediča do tretjega 
dednega reda ali 70 let po smrti zadnje 
preživele osebe od naštetih oseb, karkoli je 
pozneje, ne glede na to, ali so te osebe 
določene kot soavtorji, tj. avtor besedila in 
skladatelj.“

Or. en

Obrazložitev

Daljše obdobje varstva je potrebno zato, da se avtorjevim dedičem zagotovi prejemanje 
njihovih zakonitih koristi. Zagotoviti je treba koriščenje pravic dedičem do tretjega dednega 
reda. 

Predlog spremembe 105
Sharon Bowles

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2006/116/ES
Člen 1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Varstvo skladb z besedilom preneha 70 let 
po smrti zadnje preživele osebe od naštetih 
oseb, ne glede na to, ali so te osebe 
določene kot soavtorji, tj. avtor besedila in 
skladatelj.

Varstvo skladb z besedilom preneha 70 let 
po smrti zadnje preživele osebe od naštetih 
oseb, tj. avtor besedila in skladatelj.

Or. en

Obrazložitev

Smiseln je skupen potek trajanja avtorskih pravic za besedila v primeru soavtorstva.   Če sta 
besedilo in glasba običajno ali naključno združeni, vendar neodvisno napisana, morata 
ohraniti svoje obdobje varstva avtorskih pravic in potencialno omogočati različne 
kombinacije (na primer pogosto je to pri himnah).   
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Predlog spremembe 106
Jacques Toubon

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a
Najkasneje ... *, in za tem vsaka štiri leta 
Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o 
izvajanju in učinkovanju te direktive, v 
katerem med drugim na osnovi 
informacij, ki jih posredujejo države 
članice, preverja učinkovitost izvajanja 
določb, sprejetih ob reviziji te direktive 
glede na zastavljene cilje. Komisija preuči 
zlasti, če je podaljšanje trajanja varstva 
pravic imelo pozitiven učinek na socialni 
položaj umetnikov izvajalcev in na 
glasbeno ustvarjanje ter če so dodatni 
ukrepi koristni za doseganje teh ciljev.        
*Tri leta po prenosu te direktive.“

Or. en
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