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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU AVTORSKE PRAVICE

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00. ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) za
Združeno kraljestvo prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije,
razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Združeno
kraljestvo bo s tem postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba zadevne osebe opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati,
ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa pravila EU na področju avtorske pravice za Združeno
kraljestvo ne bodo več uporabljala.
1.

MED EU IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM NA PODROČJU AVTORSKE
PRAVICE BODO UREJALE GLAVNE MEDNARODNE (VEČSTRANSKE) POGODBE O
AVTORSKI PRAVICI

ODNOSE

Združeno kraljestvo in EU sta pogodbenici številnih glavnih mednarodnih (večstranskih)
pogodb o avtorski pravici, kot so Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno
lastnino o avtorski pravici, Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
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Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.

izvedbah in fonogramih4 in Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne
lastnine5.6
V skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz teh sporazumov, ter zlasti z načeloma „nacionalne
obravnave“ in „obravnave po načelu največjih ugodnosti“ za državljane in pravne osebe,
ki izpolnjujejo merila upravičenosti do varstva v okviru Sporazuma o trgovinskih vidikih
pravic intelektualne lastnine, bo mednarodni okvir od datuma izstopa urejal:


varstvo avtorske in sorodnih pravic (npr. izključne pravice reproduciranja,
distribucije, najema, priobčitve in dajanja na voljo javnosti za avtorje in, kadar je
primerno, tudi za imetnike sorodnih pravic, kot so proizvajalci fonogramov,
izvajalci in radiodifuzne organizacije);



trajanje varstva avtorske in določenih sorodnih pravic;



obveznosti v zvezi s tehnološkimi zaščitnimi ukrepi in informacijami o
upravljanju pravic;



podatkovne zbirke, razen kot je navedeno spodaj;



računalniške programe;



topografije polprevodnikov;



izvrševanje avtorske pravice (kot ena od pravic intelektualne lastnine v delu 3
Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine), vključno z
mejnimi ukrepi.

Poudariti je treba, da zgoraj navedeni večstranski mednarodni sporazumi ne zagotavljajo
enake vrste ali ravni varstva v zvezi z nekaterimi pravicami in, kjer je to primerno, izjem
ali omejitev teh pravic, kot jih določa današnji pravni red EU na področju avtorske
pravice. Poleg tega pravni red EU določa nekatere oblike lex specialis ali posebne
čezmejne ukrepe v korist imetnikov pravic ali uporabnikov na notranjem trgu in/ali za
upravljanje pravic, ki jih mednarodne konvencije ne.
Ob upoštevanju navedenega bo izstop Združenega kraljestva na področju avtorske in
sorodnih pravic imel zlasti naslednje posledice:
2.

POSEBNE POSLEDICE NA PODROČJU AVTORSKE PRAVICE

 Radiodifuzne hiše: Direktiva 93/83/EGS o uskladitvi določenih pravil o avtorski in
sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko
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http://www.wipo.int/treaties/en/.
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https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm.
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Združeno kraljestvo je poleg tega pogodbenica Bernske konvencije za varstvo književnih in
umetniških del, medtem ko EU ni. Vendar pa je EU v skladu s členom 1(4) Pogodbe Svetovne
organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici dolžna uporabljati člene 1–21 Bernske
konvencije in njen Dodatek.
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retransmisijo7 med drugim določa, da do dejanja priobčitve javnosti po satelitu pride
le v tisti državi članici, v kateri se pošljejo radiodifuzni signali, s čimer določa kraj
dejanj, ki zadevajo avtorsko pravico, za namene licenciranja. Posledično morajo
radiodifuzne organizacije za oddajanje dela ali druge vsebine prenesti avtorske pravice
le v državi članici, v kateri pošljejo signal. Od datuma izstopa radiodifuzne
organizacije v Združenem kraljestvu ne bodo več mogle koristiti mehanizma, ki ga
določa Direktiva, pri zagotavljanju čezmejnih storitev satelitske radiodifuzije
potrošnikom v EU in bodo morale prenesti avtorske pravice v vseh državah članicah,
ki jih doseže signal. Skladno s tem radiodifuzne organizacije v EU ne bodo več mogle
koristiti mehanizma, ki ga določa Direktiva, pri zagotavljanju čezmejnih storitev
satelitske radiodifuzije potrošnikom v Združenem kraljestvu in bodo morale zagotoviti
prenos avtorskih pravic vseh zadevnih imetnikov pravic, če bodo želele oddajati v
Združeno kraljestvo.
 Kolektivno upravljanje pravic (spletne pravice za glasbena dela): Člen 30
Direktive 2014/26/EU o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter
izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na
notranjem trgu8 organizaciji za kolektivno upravljanje pravic v nekaterih primerih
nalaga obveznost zastopanja druge organizacije za kolektivno upravljanje pravic pri
izdajanju večozemeljskih licenc (za spletne pravice za glasbena dela). Od datuma
izstopa za organizacije za kolektivno upravljanje pravic iz EU ne bo več veljala
obveznost zastopanja drugih organizacij za kolektivno upravljanje pravic s sedežem v
Združenem kraljestvu pri izdajanju večozemeljskih licenc v skladu s členom 30
Direktive 2014/26/EU in obratno.
 Osirotela dela: Nekatere kulturne ustanove v EU lahko koristijo sistem vzajemnega
priznavanja osirotelih del iz Direktive 2012/28/EU o nekaterih dovoljenih uporabah
osirotelih del9. Ta sistem jim omogoča digitalizacijo in dajanje dela na voljo za
spletno uporabo v vseh državah članicah, ko je delo enkrat priznano za osirotelo delo
v eni državi članici.
Od datuma izstopa se mehanizem vzajemnega priznavanja iz Direktive 2012/28/EU
med Združenim kraljestvom in EU ne bo več uporabljal. Posledično osirotela dela, ki
so bila priznana v Združenem kraljestvu do datuma izstopa, ne bodo več priznana v
EU na podlagi Direktive 2012/28/EU, enako pa bo veljalo za osirotela dela, priznana v
EU, saj sistem vzajemnega priznavanja na podlagi Direktive 2012/28/EU v
Združenem kraljestvu ne bo več na voljo. Posledično to pomeni, da uporaba osirotelih
del iz Združenega kraljestva, dovoljena na podlagi Direktive, zlasti kar zadeva njihovo
dajanje na voljo za spletno uporabo, kulturnim ustanovam v EU ne bo več dovoljena,
in obratno.
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Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in
sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL L
248, 6.10.1993, str. 15.
Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem
upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena
dela za spletno uporabo na notranjem trgu, UL L 84, 20.3.2014, str. 72.
Direktiva 2012/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o nekaterih dovoljenih
uporabah osirotelih del, UL L 299, 27.10.2012, str. 5.
3

 Dostop do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter druge osebe z
zmanjšano zmožnostjo branja: Direktiva (EU) 2017/1564 o določenih dovoljenih
uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in
sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami
branja10 določa obvezno izjemo v korist slepih in slabovidnih oseb ter drugih oseb z
zmanjšano zmožnostjo branja in pooblaščenih subjektov, ki delujejo v imenu teh oseb.
Poleg tega Direktiva določa, da se takšni pooblaščeni subjekti lahko sklicujejo na
izjemo za upravičeno osebo ali drug pooblaščen subjekt v drugi državi članici in da
upravičene osebe in pooblaščeni subjekti lahko imajo dostop do izvodov v dostopnem
formatu pooblaščenega subjekta s sedežem v kateri koli državi članici.
Od datuma izstopa osebe v Združenem kraljestvu ne bodo več mogle pridobiti
izvodov v dostopnem formatu od pooblaščenih subjektov v EU na podlagi okvira, ki
ga določa Direktiva (EU) 2017/1564. Obratno pa tudi pooblaščeni subjekti in
upravičene osebe v EU ne bodo mogli pridobiti izvodov v dostopnem formatu od
pooblaščenih subjektov v Združenem kraljestvu.
Izmenjavo izvodov v dostopnem formatu med EU in tretjimi državami, ki so
ratificirale Marakeško pogodbo11, ureja Uredba (EU) 2017/156312 o čezmejni
izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del
in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, v
korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja. Ob tem je
pomembno poudariti, da Združeno kraljestvo trenutno ni pogodbenica Marakeške
pogodbe.
 Prenosljivost spletnih vsebin: Uredba (EU) 2017/1128 o čezmejni prenosljivosti
storitev spletnih vsebin na notranjem trgu13 določa, da za zagotavljanje storitve
spletnih vsebin naročniku, ki se začasno nahaja v državi članici, ter njegov dostop do
nje in njeno uporabo velja, da potekajo le v naročnikovi državi članici prebivališča.
Od datuma izstopa osebe s prebivališčem v Združenem kraljestvu med potovanjem v
EU ne bodo več mogle koristiti svojih naročniških digitalnih vsebin, ponudnik storitev
spletnih vsebin s sedežem v Združenem kraljestvu pa bo moral izpolnjevati predpise
zadevne države članice oziroma držav članic EU, v katerih bo želel nuditi storitve
svojim naročnikom – vključno s potrebo po prenosu vseh ustreznih avtorskih pravic za
to oziroma te države članice.
10

Direktiva (EU) 2017/1564 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o določenih
dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in
sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, UL L 242,
20.9.2017, str. 6. Ta direktiva mora biti prenesena do 11. oktobra 2018.
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Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z
drugimi motnjami branja.
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Uredba (EU) 2017/1563 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o čezmejni
izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih
predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb
ter oseb z drugimi motnjami branja, UL L 242, 20.9.2017, str. 1. Uredba se bo uporabljala od
12. oktobra 2018.
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Uredba (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o čezmejni
prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu, UL L 168, 30.6.2017, str. 1. Ta uredba se
uporablja od 1. aprila 2018.
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Pravica sui generis v zvezi z bazami podatkov: Člen 7 Direktive 96/9/ES o
pravnem varstvu baz podatkov14 pod določenimi pogoji zagotavlja varstvo
izdelovalcev baz podatkov v državah članicah EU (pravica sui generis v zvezi z
bazami podatkov). Člen 11 Direktive 96/9/ES omejuje upravičence do varstva s
pravico sui generis na izdelovalce baz podatkov (ali imetnike pravic), ki so državljani
države članice EU, imajo običajno prebivališče na ozemlju EU ali so družbe/podjetja,
ustanovljena v skladu z zakonodajo države članice EU (in imajo statutarni sedež,
glavno upravo ali glavni kraj poslovanja v EU).
Od datuma izstopa državljani Združenega kraljestva (razen če imajo običajno
prebivališče v EU) in družbe/podjetja, ustanovljena v skladu z zakonodajo
Združenega kraljestva, ne bodo več upravičeni do ohranitve ali pridobitve pravice sui
generis v zvezi z bazami podatkov v EU.15 Obratno pa tudi državljani in
družbe/podjetja držav članic EU ne bodo več upravičeni do ohranitve ali pridobitve
pravice sui generis v zvezi z bazami podatkov v Združenem kraljestvu.

Na spletišču Evropske komisije o enotnem digitalnem trgu so na voljo splošne
informacije v zvezi z avtorsko pravico: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/policies/copyright. Te strani bodo po potrebi posodobljene z dodatnimi
informacijami.
Evropska komisija
Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo
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Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz
podatkov, UL L 77, 27.3.1996, str. 20.
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EU si prizadeva, da bi v sporazumu o izstopu dosegla sporazumne rešitve z Združenim kraljestvom v
zvezi z bazami podatkov, zavarovanimi pred datumom izstopa. Bistvena načela stališča EU o pravicah
intelektualne lastnine (vključno z geografskimi označbami) so na voljo tukaj:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectual-property-rights-includinggeographical-indications_sl.
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