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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta o trajanju varstva avtorske pravice in 
sorodnih pravic
(KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0464),

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 47(2), 55 in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija poslala predlog Parlamentu (C6-0281/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za 
kulturo in izobraževanje (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen -1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2006/116/ES
Uvodna izjava14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembet

(-1) Vstavi se naslednja uvodna izjava:
"(14a) da se ponovno uravnotežijo
pogodbe, s katerimi izvajalci prenesejo 
svoje izključne pravice na podlagi 
avtorske pravice na proizvajalce 
fonogramov, bi bilo treba na podaljšanje 
trajanja varstva vezati nadaljnji pogoj, in 
sicer "nov začetek" za tiste izvajalce, ki so 
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prenesli zgoraj omenjene izključne 
pravice na proizvajalce fonogramov v 
zameno za avtorski honorar ali 
nadomestilo; zato, da lahko izvajalci v 
celoti uživajo podaljšanje trajanja varstva, 
bi morale države članice zagotoviti, da se 
v skladu s sporazumi med proizvajalci 
fonogramov in izvajalci med trajanjem 
podaljšanega varstva 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 imela koristi le manjšina glavnih umetnikov.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen1 – 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: 

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

„Če „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.

če pa je bil v tem času posnetek izvedbe, ki 
ni 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 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 

- 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 
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prej.“ prej.“

Or. en

Obrazložitev

Diskriminacija med glasbenimi in audiovizualnimi izvajalci je popolnoma nesprejemljiva, saj 
direktiva 93/98/EGS (katere kodificirana različica je direktiva 2006/116/ES) ne diskriminira 
med izvajalci; torej bi ustvarjanje različnih režimov za isto kategorijo izvajalcev pomenilo 
diskriminacijo po evropskem pravu in bi nasprotovalo nacionalnim ureditvam. Nadalje za 
tako diskriminacijo ni razloga.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec podpira predlog Komisije, katerega cilj je izboljšanje socialnega položaja 
izvajalcev, zlasti studijskih glasbenikov, ob upoštevanju, da vse več izvajalcev preživi 
obdobje 50 let, ki trenutno velja za varstvo njihovih izvedb.

Glavni predlog direktive je podaljšanje trajanja zaščite za izvajalce in proizvajalce 
fonogramov s 50 na 95 let, vendar predvideva tudi številne spremljajoče ukrepe, kot je 
denimo ustanovitev sklada za studijske glasbenike in uvedba klavzul „uporabi ali izgubi“ v 
pogodbe med izvajalci in proizvajalci fonogramov.
Pravno gledano, predlog vključuje spremembo Direktive 2006/116/ES z 12. decembra 2006  o 
trajanju varstva avtorske pravice in sorodnih pravic. Ta direktiva kodificira in nadomešča 
prejšnjo direktivo 93/98/EGS o trajanju varstva avtorske pravice in sorodnih pravic (ki se ji 
pogosto reče "direktiva o trajanju"), ne da bi jo bistveno spremenila.

Namen predloga je pomagati tako izvajalcem kot tudi proizvajalcem nosilcev zvoka.
Podaljšano trajanje bi koristilo izvajalcem, ki bi še dodaten čas služili denar. 95 let trajajoče 
varstvo bi premostilo vrzel v prihodkih, ki jo izvajalci izkusijo, ko dopolnijo 70 let, saj ravno 
tedaj njihovo zgodnje delo, posneto v njihovih dvajsetih letih, izgubi varstvo. Še vedno bi 
lahko prejemali nadomestilo za oddajanje, za izvajanje na javnih mestih kot so bari ali 
diskoteke, in nadomestna plačila za zasebno kopiranje njihovih del.
Podaljšanje varstva bi koristilo tudi proizvajalcem nosilcev zvoka. Ustvarilo bi dodaten 
prihodek od prodaje nosilcev zvoka v trgovinah in na spletu.
Ta predlog ponuja tudi enoten način izračunavanja trajanja varstva skladb, ki vsebujejo 
prispevke različnih avtorjev, saj gre pri veliki večini glasbe za soavtorstvo. V EU bi varstvo 
skladb prenehalo 70 let po smrti zadnje preživelega avtorja, ne glede na to, ali gre za avtorja 
besedila ali za skladatelja.

V skladu s predlogom Komisije se uporabi enoten način izračunavanja trajanja varstva 
skladbe z besedilom, saj ko je skladba objavljena z besedilom, se trajanje varstva izračuna od 
smrti zadnje preživele osebe: avtorja besedila ali skladatelja.

Razlike, ki trenutno obstajajo pri varstvu, zlasti med Evropo in Združenimi državami, 
povzročajo pravno negotovost in piratstvo, zlasti v digitalnem okolju, kjer ni meja in je dela 
mogoče uporabiti istočasno v različnih državah. Ni mogoče zanikati, da bi različno trajanje 
varstva lahko pripomoglo k razvoju piratstva: izvedbe, ki so v prosti uporabi v eni državi, se 
od tod lahko distribuirajo na spletu v druge države, kjer so še zaščitene. Končno lahko Evropa 
zaščiti svoje umetnike, kar je med najpomembnejšimi izrazi njene kulturne raznolikosti.

Izenačenje trajanja varstva z ZDA bi bilo odlična priložnost za evropsko gospodarstvo, da 
nadalje razvija lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta, ki priznava poseben pomen 
spodbujanju ustvarjalnih panog. V času, ko ustvarjalne panoge, ki temeljijo na intelektualni 
lastnini, ustvarjajo vse večji delež BDP v EU, trenutno neskladje med trajanjem varstva v EU 
in ZDA jasno povzroča, da so evropske glasbene založbe in izvajalci v konkurenčno 
neugodnem položaju.
Če naj bo evropska glasbena industrija resnično konkurenčna na globalnem trgu, mora EU 
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premostiti vrzel in sicer tako, da izenači trajanje varstva na 95 let, da tako ustvari enakopraven 
položaj z glavnim evropskim trgovskim partnerjem, Krajše obdobje ne bi doseglo tega cilja.

Poleg tega je zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe prebivalstva v zadnjih letih 
podaljšanje varstva pravic izvajalcev še bolj nujno. Žal so številni izvajalci popularni in 
uspešni zlasti v mladih letih, zato je bistveno, da dobijo pravično plačilo tudi, ko so starejši, 
vsakič, ko je njihovo delo priobčeno javnosti.
Poleg tega bi podaljšanje trajanja spodbudilo kulturno raznolikost: ob nespremenjenem 
trajanju bi starejše izvedbe, ki postopoma izgubljajo avtorskopravno varstvo, imele prednost 
pred sodobnimi stvaritvami. Poleg tega bi se ustvarjalci prizadevali, da sodobne stvaritve 
zadostijo potrebam tistega trga, kjer je varstvo daljše, ter ne bi upoštevali potreb po lokalnih 
in raznolikih vsebinah.
Končno je treba tudi razumeti, da se je za evropske izvajalce zaradi neustreznega statusa 
izjemno težko preživljati z lastnimi stvaritvami, ne glede na obseg njihovega prispevka h 
kulturi v EU. Velika večina izvajalcev ima zelo nizko stopnjo socialne varnosti, nadomestila 
za brezposelnost ali zdravstvenega varstva in se v splošnem srečuje z zelo razširjenimi 
nepoštenimi pogodbenimi praksami. V povezavi s tem predstavlja prihodek, ki ga ustvarjajo 
pravice intelektualne lastnine, bistven vir prihodka za izvajalce.
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