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Изменение 3
Eva Lichtenberger

Предложение за регламент - акт за изменение

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Няма основание за удължаване на срока на авторското право така, както предлага 
Комисията, защото това изобщо няма да подобри социалното и професионалното 
положение на изпълнителите. По-скоро това би увеличило ползите за продуцентите 
на звукозаписи. Предложената директива е един от най-лошите примери за пледиране 
в полза на специални интереси и сериозно ще навреди на стремежа към новаторство и 
творчество в Европа. 

Изменение 4
Katalin Lévai

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно Директива 2006/116/ЕО от 
12 декември 2006 г. за срока за закрила 
на авторското право и някои сродни 
права срокът на закрила за 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи е 50 години. 

(1) Съгласно Директива 2006/116/ЕО от 
12 декември 2006 г. за срока за закрила 
на авторското право и някои сродни 
права срокът на закрила за 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи и продуцентите на 
филми е 50 години.

Or. en

Обосновка

ЕС трябва да продължи да предоставя на продуцентите на звукозаписи и на 
продуцентите на филми същите условия на закрила на сродните им права.  Не 
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съществуват политически, културни и икономически основания ЕС да закриля 
звукозаписите по-дълго от филмите. Не е оправдано в ЕС филмите да бъдат 
закриляни само 50 години, а звукозаписите 95 години.

Изменение 5
Katalin Lévai

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) За продуцентите на филми 
периодът започва от първото 
заснемане на филма или от датата 
на първото публикуване или публично 
съобщаване в рамките на 50 години 
след заснемането.

Or. en

Обосновка

ЕС трябва да продължи да предоставя на продуцентите на звукозаписи и на 
продуцентите на филми същите условия на защита на сродните им права.  Не 
съществуват политически, културни и икономически основания ЕС да защитава 
звукозаписите по-дълго от филмите. Не е оправдано в ЕС филмите да бъдат 
защитени само 50 години, а звукозаписите 95 години. 

Изменение 6
Bert Doorn

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Изпълнителите обикновено започват 
своята кариера млади и настоящият 50-
годишен срок на закрила на 
изпълненията, записани чрез 
звукозапис, и на самите звукозаписи 
често не защитава техните изпълнения 
през целия им живот. В резултат на това 

(5) Изпълнителите обикновено започват 
своята кариера млади и настоящият 50-
годишен срок на закрила на 
изпълненията, записани чрез 
звукозапис, и на самите звукозаписи 
често не защитава техните изпълнения 
през целия им живот. В резултат на това 
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изпълнителите имат по-ниски доходи в 
края на живота си. Често те не могат да 
разчитат на правата си, за да 
предотвратят или да ограничат 
нежелателно използване на 
изпълненията им, на което са изложени 
през живота си.

изпълнителите имат по-ниски доходи в 
края на живота си. Често те не могат да 
разчитат на правата си, за да 
предотвратят или да ограничат 
нежелателно използване на 
изпълненията им, на което са изложени 
през живота си. Ето защо 
настоящата директива предвижда 
закрилата на една творба да 
продължава или 50 години след записа 
или публичното оповестяване, или до 
смъртта на изпълнителя, в 
зависимост от това, кой период е по-
дълъг.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 3, параграф 1.

Изменение 7
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Изпълнителите обикновено започват 
своята кариера млади и настоящият 50-
годишен срок на закрила на 
изпълненията, записани чрез 
звукозапис, и на самите звукозаписи
често не защитава техните изпълнения 
през целия им живот. В резултат на това 
изпълнителите имат по-ниски доходи в 
края на живота си. Често те не могат да 
разчитат на правата си, за да 
предотвратят или да ограничат 
нежелателно използване на 
изпълненията им, на което са изложени 
през живота си.

(5) Изпълнителите обикновено започват 
своята кариера млади и настоящият 50-
годишен срок на закрила на записа на 
изпълненията често не защитава техните 
изпълнения през целия им живот. В 
резултат на това изпълнителите имат 
по-ниски доходи в края на живота си. 
Често те не могат да разчитат на правата 
си, за да предотвратят или да ограничат 
нежелателно използване на 
изпълненията им, на което са изложени 
през живота си.

Or. en
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Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да се признае и да се отрази при 
промяната на директивата. За да се постигне тази цел, обхватът на предложението 
следва да се разшири, за да могат аудиовизуалните изпълнители също да се 
възползват от удължения срок на закрила; следователно се предлага премахване на 
разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис или под друга форма. 
(Свързано с изменението на член 3, параграф 1 от Директива 2006/116/EО.)

Изменение 8
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Изпълнителите обикновено започват 
своята кариера млади и настоящият 50-
годишен срок на закрила на 
изпълненията, записани чрез 
звукозапис, и на самите звукозаписи
често не защитава техните изпълнения 
през целия им живот. В резултат на това 
изпълнителите имат по-ниски доходи в 
края на живота си. Често те не могат да 
разчитат на правата си, за да 
предотвратят или да ограничат 
нежелателно използване на 
изпълненията им, на което са изложени 
през живота си.

(5) Изпълнителите обикновено започват 
своята кариера млади и настоящият 50-
годишен срок на закрила на записа на 
изпълненията често не защитава техните 
изпълнения през целия им живот. В 
резултат на това изпълнителите имат 
по-ниски доходи в края на живота си. 
Често те не могат да разчитат на правата 
си, за да предотвратят или да ограничат 
нежелателно използване на 
изпълненията им, на което са изложени 
през живота си.

Or. en

Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да се признае и да се отрази при 
промяната на директивата. За да се постигне тази цел, обхватът на предложението 
следва да се разшири, за да могат аудиовизуалните изпълнители също да се 
възползват от удължения срок на закрила; следователно се предлага премахване на 
разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис или под друга форма. 
(Свързано с изменението на член 3, параграф 1 от Директива 2006/116/EО.)
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Изменение 9
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Отправя искане към Комисията 
да стартира процедура по оценка на 
въздействието на положението в 
европейския аудиовизуален сектор, 
така, както направи за музикалния 
сектор, с цел преценяване на 
евентуалната необходимост от 
удължаване на срока на закрила на 
авторските права на продуцентите и 
операторите на излъчвания в 
аудиовизуалния сектор.

Or. en

Изменение 10
Eva Lichtenberger

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Комисията следва да стартира 
процедура за оценка на въздействието 
за да се прецени дали е необходимо 
удължаване на срока на закрила, 
прилаган понастоящем в 
аудиовизуалния сектор (артисти 
изпълнители, продуценти и 
оператори на излъчвания).

Or. en

Обосновка

Комисията не е провела сериозна оценка на въздействието преди да представи своето 
предложение и, освен всичко останало, не посочва кой ще плаща допълнителните 
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дължими суми на музикалната индустрия след удължаването на срока на авторските 
права. 

Следва да се предвиди нова оценка на действителната необходимост за удължаване 
на срока на закрила в аудиовизуалния сектор.

Изменение 11
Ignasi Guardans Cambó

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Отправя искане към Комисията 
да стартира процедура по оценка на 
въздействието на положението в 
европейския аудиовизуален сектор, 
така, както направи за музикалния 
сектор, с цел преценяване на 
евентуалната необходимост от 
удължаване на срока на закрила на 
авторските права за аудиовизуалния 
сектор (артисти изпълнители, 
продуценти и оператори на 
излъчвания).

Or. en

Изменение 12
Bert Doorn

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно срокът на закрила 
на записи на изпълнения и на 
звукозаписи трябва да бъде удължен 
до 95 години след публикуване на 
звукозаписа и на записаното в него 
изпълнение. Ако звукозаписът или 
изпълнението, на което е направен 
звукозапис, не е било публикувано през 

заличава се
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първите 50 години, тогава срокът на 
закрила следва да тече 95 години от 
първото публично съобщаване.

Or. en

Обосновка

Самото удължаване на срока на закрила ще облагодетелства предимно 
продуцентските къщи и известните артисти. Освен това не е направена достатъчна 
оценка на разходите както за потребителите, така и за продуцентите, които 
вероятно ще нараснат в резултат на удължаването на срока на закрила. 
Предложеното изменение цели  установяването на баланс между интересите на 
притежателите на правата и на потребителите.

Изменение 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно срокът на закрила 
на записи на изпълнения и на 
звукозаписи трябва да бъде удължен 
до 95 години след публикуване на 
звукозаписа и на записаното в него 
изпълнение. Ако звукозаписът или 
изпълнението, на което е направен 
звукозапис, не е било публикувано през 
първите 50 години, тогава срокът на 
закрила следва да тече 95 години от 
първото публично съобщаване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Самото удължаване на срока на авторското право ще облагодетелства предимно 
продуцентските къщи и известните артисти. Възнаграждението на  творците се 
определя преди всичко от сключения договор, а не от авторските права.  Всъщност, в 
резултат на това предложение, артистите ще трябва да споделят твърдата сума 
от събрани лицензионни такси с много повече притежатели на права. Освен това не е 
направена достатъчна оценка на разходите както за потребителите, така и за 
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продуцентите, които вероятно ще нараснат в резултат на удължаването на срока 
на закрила.

Изменение 14
Eva Lichtenberger

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно срокът на закрила на 
записи на изпълнения и на звукозаписи
трябва да бъде удължен до 95 години 
след публикуване на звукозаписа и на 
записаното в него изпълнение. Ако 
звукозаписът или изпълнението, на 
което е направен звукозапис, не е било 
публикувано през първите 50 години, 
тогава срокът на закрила следва да 
тече 95 години от първото публично 
съобщаване.

(7) Следователно срокът на закрила на 
записи на изпълнения следва да бъде 
удължен. Ако изпълнителят все още е 
жив в края на сега съществуващия 
период на закрила съгласно Директива 
2006/116/ЕО, изпълнителските права 
продължават да бъдат защитени до 
края на живота на изпълнителя.

Or. en

Обосновка

Удължаването на срока следва да се прилага само за изпълнители и само докато те 
са живи. Предложението отразява настоящото гръцко право, което не е 
хармонизирано. Комисията посочи, че е отказала да започне производство срещу 
Гърция за осъществяване на това хармонизиране, тъй като счита, че гръцките 
разпоредби са за предпочитане пред настоящото хармонизирано право. Удължаване
на срока за продуцентите на звукозаписи не е оправдано, тъй като фиксирания срок 
от 50 години е повече от достатъчен за възстановяване на инвестициите.  

Изменение 15
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно срокът на закрила на (7) Следователно срокът на закрила на 



AM\757970BG.doc 11/100 PE416.322v01-00

BG

записи на изпълнения и на звукозаписи 
трябва да бъде удължен до 95 години 
след публикуване на звукозаписа и на 
записаното в него изпълнение. Ако 
звукозаписът или изпълнението, на 
което е направен звукозапис, не е било 
публикувано през първите 50 години, 
тогава срокът на закрила следва да 
тече 95 години от първото публично 
съобщаване.

записи на изпълнения и на звукозаписи 
следва да бъде удължен до 95 години 
след съответната отправна точка.

Or. en

Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да се признае и да се отрази при 
промяната на директивата. За да се постигне тази цел, обхватът на предложението 
следва да се разшири, за да могат аудиовизуалните изпълнители също да се 
възползват от удължения срок на закрила; следователно се предлага премахване на 
разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис или под друга форма. 
(Във връзка с изменението на член 3, параграф 1 от Директива 2006/116/EО.)

Изменение 16
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно срокът на закрила на 
записи на изпълнения и на звукозаписи 
трябва да бъде удължен до 95 години 
след публикуване на звукозаписа и на 
записаното в него изпълнение. Ако 
звукозаписът или изпълнението, на 
което е направен звукозапис, не е било 
публикувано през първите 50 години, 
тогава срокът на закрила следва да 
тече 95 години от първото публично 
съобщаване.

(7) Следователно срокът на закрила на 
записи на изпълнения следва да може  
да бъде удължен до 95 години в случай 
на неадекватно възнаграждение. 
Подаването на заявление за такова 
удължаване е право на изпълнителя 
или на неговите наследници. 
Заявлението се подава в Службата за 
хармонизиране в областта на 
вътрешния пазар (OHIM). Следва да 
бъдат приети прости правила за 
случаите, за които се счита prima 
facie, че следва да има удължение. 

Or. en
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Обосновка

Това предполага регистрационна система за удължаванията на основание 
неадекватно възнаграждение, с оглед свеждане до минимум на удължаванията и 
избягване на предоставянето на удължаване без то да е наистина необходимо и 
полезно.

Изменение 17
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Следователно срокът на закрила на 
записи на изпълнения и на звукозаписи 
трябва да бъде удължен до 95 години 
след публикуване на звукозаписа и на 
записаното в него изпълнение. Ако 
звукозаписът или изпълнението, на 
което е направен звукозапис, не е било 
публикувано през първите 50 години, 
тогава срокът на закрила следва да тече 
95 години от първото публично 
съобщаване.

(7) Следователно срокът на закрила на 
записи на изпълнения и на записи
трябва да бъде удължен до 95 години 
след публикуване на записа и на 
записаното в него изпълнение. Ако
записът или изпълнението, на което е 
направен запис, не е било публикувано 
през първите 50 години, тогава срокът 
на закрила следва да тече 95 години от 
първото публично съобщаване.

Or. en

Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да се признае и да се отрази при 
промяната на директивата. За да се постигне тази цел, обхватът на предложението 
следва да се разшири, за да могат аудиовизуалните изпълнители също да се 
възползват от удължения срок на закрила; следователно се предлага премахване на 
разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис или под друга форма.
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Изменение 18
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) По време на удължения период на 
авторски права следва да има 
лицензии по право. Освен това следва 
да има безплатни лицензии по право 
за определени случаи на изпълнение 
пред публика или представяне пред 
аудитория, когато не се очакват да 
присъстват повече от 250 души. Не 
следва да се изисква заплащане за 
копиране за лични нужди.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е съвместима както с предложението на Комисията, така и с 
регистрационния тип удължаване. Удължаването следва да е предмет на лицензии по 
право за да се постигне по-голяма полза. Авторското възнаграждение в такива случаи 
следва да е въпрос на договаряне. Предлагат се някои автоматични безплатни 
лицензии за да не се възпрепятства провеждането на "вечери на 60-те" и други 
подобни събития, популярни в областта на малките частни събирания и 
благотворителни инициативи. 

Изменение 19
Katalin Lévai

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Правата на продуцентите на 
първото заснемане на филм също се 
удължават до 95 години след 
публикуването на филма. Ако филмът 
не е публикуван в рамките на първите 
50 години след заснемането му, 
закрилата продължава 95 години от 
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първото публично съобщаване.

Or. en

Обосновка

ЕС трябва да продължи да предоставя на продуцентите на звукозаписи и на 
продуцентите на филми същите условия на защита на сродните им права. Не 
съществуват политически, културни и икономически основания ЕС да защитава 
звукозаписите по-дълго от филмите. Срокът на закрила на правата на филмовите 
продуценти следователно също следва да бъде удължен от 50 на 95 години.

Изменение 20
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) При създаването на договорни 
взаимоотношения с продуцент на 
звукозаписи, изпълнителите 
обикновено трябва да прехвърлят на 
продуцента на звукозаписи своите 
изключителни права на 
възпроизвеждане, разпространение, 
отдаване под наем и предоставяне на 
разположение на записите на 
изпълненията си. В замяна на което 
на изпълнителите се плаща аванс от 
авторските възнаграждения, но те 
получават плащанията си само след 
като продуцентът на звукозаписи е 
приспаднал първоначалния аванс и е 
извършил всички договорно определени 
удръжки. Изпълнителите, които 
свирят в акомпанимента и не се 
появяват в списъка с имената на 
изпълнителите („неизвестните 
изпълнители“) обикновено 
прехвърлят своите изключителни 
права срещу еднократно заплащане 
(непериодично възнаграждение). 

заличава се
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Or. en

Обосновка

Не се счита за необходимо като част от регистрационна система.

Изменение 21
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) При създаването на договорни 
взаимоотношения с продуцент на 
звукозаписи, изпълнителите обикновено 
трябва да прехвърлят на продуцента на 
звукозаписи своите изключителни права 
на възпроизвеждане, разпространение, 
отдаване под наем и предоставяне на 
разположение на записите на 
изпълненията си. В замяна на което на 
изпълнителите се плаща аванс от 
авторските възнаграждения, но те 
получават плащанията си само след като 
продуцентът на звукозаписи е 
приспаднал първоначалния аванс и е 
извършил всички договорно определени 
удръжки. Изпълнителите, които свирят 
в акомпанимента и не се появяват в 
списъка с имената на изпълнителите 
(„неизвестните изпълнители“) 
обикновено прехвърлят своите 
изключителни права срещу еднократно 
заплащане (непериодично 
възнаграждение).

(8) При създаването на договорни 
взаимоотношения с продуцент на 
звукозаписи, изпълнителите обикновено 
трябва да прехвърлят на продуцента на 
звукозаписи своите изключителни права 
на възпроизвеждане, разпространение, 
отдаване под наем и предоставяне на 
разположение на записите на 
изпълненията си. В замяна на което на 
изпълнителите се плаща аванс от 
авторските възнаграждения, но те 
получават плащанията си само след като 
продуцентът на звукозаписи е 
приспаднал първоначалния аванс и е 
извършил всички договорно определени 
удръжки. Изпълнителите, които свирят 
в акомпанимента и не се появяват в 
списъка с имената на изпълнителите 
(„неизвестните изпълнители“), както и 
някои други изпълнители, които се 
появяват в списъка с имената 
("известни изпълнители") обикновено 
прехвърлят своите изключителни права 
срещу еднократно заплащане 
(непериодично възнаграждение).

Or. en

Обосновка

Някои изпълнители, имената на които присъстват в списъка с имената, прехвърлят 
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своите изключителни права срещу еднократно заплащане. Тези изпълнители също 
трябва да имат полза от допълнителното възнаграждение.

Изменение 22
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В интерес на правната сигурност 
следва да бъде предвидено, че при 
отсъствие на ясни указания за 
противното, договорното 
предоставяне или прехвърляне на 
права върху записа на изпълнението, 
сключено преди датата, до която 
държавите-членки следва да приемат 
мерките за прилагане на 
директивата, ще продължи да 
поражда правно действие по време на 
удължения срок. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Не се счита за необходимо като част от регистрационна система, тъй като тя дава 
възможност за предоговаряне.

Изменение 23
Eva Lichtenberger

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В интерес на правната сигурност
следва да бъде предвидено, че при 
отсъствие на ясни указания за 
противното, договорното 
предоставяне или прехвърляне на 

(9) С цел да се гарантира, че 
удължаването на срока е в интерес на 
изпълнителите, а не на 
продуцентите на записи,следва да 
бъде предвидено, съществуващите 
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права върху записа на изпълнението, 
сключено преди датата, до която 
държавите-членки следва да приемат 
мерките за прилагане на 
директивата, ще продължи да 
поражда правно действие по време на 
удължения срок.

договори, предвиждащи удължаване 
на срока на авторското право, да не 
пораждат правно действие след 
изтичането на първоначалния 50-
годишен период. 

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 24
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъдат въведени редица 
съпътстващи преходни мерки, за да се 
гарантира, че изпълнителите, които 
са прехвърлили своите изключителни 
права на продуцентите на 
звукозаписи преди удължаването на 
срока на закрила, действително имат 
полза от удължаването. Тези мерки 
следва да се прилагат за договорите 
между изпълнителите и 
продуцентите на звукозаписи, които 
продължават да имат правно 
действие по време на удължения срок.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Не се счита за необходимо като част от регистрационна система.

Изменение 25
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Първата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде въвеждането на 
задължение за продуцентите на 
звукозаписи да заделят, поне веднъж 
годишно, най-малко 20 % от 
приходите от изключителни права на 
разпространение, възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение на 
звукозаписи, които в отсъствието на 
удължаване на срока на закрила биха 
станали обществено достояние в 
резултат на законно публикуване или 
законно съобщаване. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Не се счита за необходимо като част от регистрационна система, макар и да не е 
несъвместимо. Но тъй като става въпрос за по-малки обеми, това едва ли би имало 
смисъл.
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Изменение 26
Sajjad Karim

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Първата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде въвеждането на 
задължение за продуцентите на 
звукозаписи да заделят, поне веднъж 
годишно, най-малко 20 % от приходите 
от изключителни права на 
разпространение, възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение на 
звукозаписи, които в отсъствието на 
удължаване на срока на закрила биха 
станали обществено достояние в 
резултат на законно публикуване или 
законно съобщаване.

(11) Първата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде въвеждането на 
задължение за продуцентите на 
звукозаписи да заделят, поне веднъж 
годишно, най-малко 20 % от приходите 
от изключителни права на 
разпространение, възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение на 
звукозаписи, след приспадане на 
всички разходи, пряко свързани с 
управлението на удължения срок на 
закрила на въпросните звукозаписни 
творби, които в отсъствието на 
удължаване на срока на закрила биха 
станали обществено достояние в 
резултат на законно публикуване или 
законно съобщаване.

Or. en

Обосновка

Разумно е преди настъпването на задължение за продуцентите на звукозаписи да 
изплащат парични суми на изпълнителите, същите да могат да приспадат разходите, 
пряко свързани с управлението на удължения срок на закрила на въпросните 
звукозаписни творби. Например, тези разходи могат да включват платения ДДС и 
извършените разумни разходи, свързани с авторските възнаграждения, авторското 
право, производството, разпространението и търговското предлагане, както и други 
понесени оперативни разходи, но само такива, които са пряко свързани с удължения 
срок.
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Изменение 27
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Първата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде въвеждането на 
задължение за продуцентите на 
звукозаписи да заделят, поне веднъж 
годишно, най-малко 20 % от приходите
от изключителни права на 
разпространение, възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение на 
звукозаписи, които в отсъствието на 
удължаване на срока на закрила биха 
станали обществено достояние в 
резултат на законно публикуване или 
законно съобщаване.

(11) Първата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде въвеждането на 
задължение за продуцентите на 
звукозаписи да заделят, поне веднъж 
годишно, най-малко 20 % от нетните 
приходи от изключителни права на 
разпространение, възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение на 
звукозаписи, които в отсъствието на 
удължаване на срока на закрила биха 
станали обществено достояние в 
резултат на законно публикуване или 
законно съобщаване.

Or. de

Обосновка

Разумно е преди настъпването на задължение за продуцентите на звукозаписи да 
изплащат парични суми на изпълнителите, същите да могат да приспадат разходите, 
пряко свързани с управлението на удължения срок на закрила на въпросните 
звукозаписни творби. Например, тези разходи могат да включват платения ДДС и 
извършените разумни разходи, свързани с авторските възнаграждения, авторското 
право, производството, разпространението и търговското предлагане, както и други 
понесени оперативни разходи, но само такива, които са пряко свързани с удължения 
срок. 

Изменение 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Първата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде въвеждането на 
задължение за продуцентите на 

(11) Първата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде въвеждането на 
задължение за продуцентите на 
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звукозаписи да заделят, поне веднъж 
годишно, най-малко 20 % от приходите
от изключителни права на 
разпространение, възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение на 
звукозаписи, които в отсъствието на 
удължаване на срока на закрила биха 
станали обществено достояние в 
резултат на законно публикуване или 
законно съобщаване.

звукозаписи да заделят, поне веднъж 
годишно, най-малко 20 % от нетните 
приходи от изключителни права на 
разпространение, възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение на 
звукозаписи, които в отсъствието на 
удължаване на срока на закрила биха 
станали обществено достояние в 
резултат на законно публикуване или 
законно съобщаване.

Or. en

Обосновка

Разумно е преди настъпването на задължение за продуцентите на звукозаписи да 
изплащат парични суми на изпълнителите, същите да могат да приспадат разходите, 
пряко свързани с управлението на удължения срок на закрила на въпросните 
звукозаписни творби. Например, тези разходи могат да включват платения ДДС и 
извършените разумни разходи, свързани с авторските възнаграждения, авторското 
право, производството, разпространението и търговското предлагане, както и други 
понесени оперативни разходи, но само такива, които са пряко свързани с удължения 
срок.

Изменение 29
Georgios Papastamkos

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Първата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде въвеждането на 
задължение за продуцентите на 
звукозаписи да заделят, поне веднъж 
годишно, най-малко 20 % от приходите
от изключителни права на 
разпространение, възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение на
звукозаписи, които в отсъствието на 
удължаване на срока на закрила биха 
станали обществено достояние в 
резултат на законно публикуване или 
законно съобщаване.

(11) Първата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде въвеждането на 
задължение за продуцентите на 
звукозаписи да заделят, поне веднъж 
годишно, най-малко 20 % от нетните 
приходи от изключителни права на 
разпространение, възпроизвеждане и 
предоставяне на разположение на 
звукозаписи, които в отсъствието на 
удължаване на срока на закрила биха 
станали обществено достояние в 
резултат на законно публикуване или 
законно съобщаване.
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Or. en

Обосновка

Разумно е преди настъпването на задължение за продуцентите на звукозаписи да 
изплащат парични суми на изпълнителите, същите да могат да приспадат разходите, 
пряко свързани с управлението на удължения срок на закрила на въпросните 
звукозаписни творби. Например, тези разходи могат да включват платения ДДС и 
извършените разумни разходи, свързани с авторските възнаграждения, авторското 
право, производството, разпространението и търговското предлагане, както и други 
понесени оперативни разходи, но само такива, които са пряко свързани с удължения 
срок.

Изменение 30
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Първата съпътстваща преходна 
мярка не трябва да води до 
прекомерна административна 
тежест за малките и средните 
продуценти на звукозаписи. 
Следователно държавите-членки са 
свободни да изключат от 
прилагането на тази мярка някои 
продуценти на звукозаписи, които се 
считат за малки и средни въз основа 
на годишните приходи, които 
получават от търговската 
реализация на звукозаписите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като преходната съпътстваща мярка (20%) ще се измерва въз основа на нетните 
приходи, малките и средни предприятия няма да понасят несъразмерни разходи, 
следователно, за да се гарантира, че всички изпълнители се ползват от тези пари, е 
разумно те да бъдат включени в приложното поле на мярката.
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Изменение 31
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Първата съпътстваща преходна 
мярка не трябва да води до 
прекомерна административна 
тежест за малките и средните 
продуценти на звукозаписи. 
Следователно държавите-членки са 
свободни да изключат от 
прилагането на тази мярка някои 
продуценти на звукозаписи, които се 
считат за малки и средни въз основа 
на годишните приходи, които 
получават от търговската 
реализация на звукозаписите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не се счита за необходимо като част от регистрационна система. Това заличаване 
съответства също така на предложението на Комисията за предоставяне на 
универсална приложимост.

Изменение 32
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тези средства следва да бъдат 
използвани единствено в полза на 
изпълнителите, на чиито изпълнения 
е направен звукозапис, и които са 
прехвърлили своите права на 
продуцента на звукозаписи срещу 
еднократно заплащане. Заделените по 
този начин средства следва да бъдат 

заличава се
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разпределяни между неизвестните 
изпълнители най-малко веднъж 
годишно на индивидуален принцип. 
Държавите-членки могат да изискат 
разпределението на тези средства да 
бъде възложено на дружества за 
колективно управление, които 
представляват изпълнителите. 
Когато разпределението на тези 
средства бъде възложено на 
дружества за колективно управление, 
за приходите, които не подлежат на 
разпределение, могат да се прилагат 
националните правила.

Or. en

Обосновка

Не се счита за необходимо като част от регистрационна система.

Изменение 33
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тези средства следва да бъдат 
използвани единствено в полза на 
изпълнителите, на чиито изпълнения е 
направен звукозапис, и които са 
прехвърлили своите права на 
продуцента на звукозаписи срещу 
еднократно заплащане. Заделените по 
този начин средства следва да бъдат 
разпределяни между неизвестните 
изпълнители най-малко веднъж 
годишно на индивидуален принцип. 
Държавите-членки могат да изискат
разпределението на тези средства да 
бъде възложено на дружества за 
колективно управление, които 
представляват изпълнителите. Когато 

(13) Тези средства следва да бъдат 
използвани единствено в полза на 
изпълнителите, на чиито изпълнения е 
направен звукозапис, и които са 
прехвърлили своите права на 
продуцента на звукозаписи срещу 
еднократно заплащане. Заделените по 
този начин средства следва да бъдат 
разпределяни между тези изпълнители 
най-малко веднъж годишно на 
индивидуален принцип. Държавите-
членки следва да гарантират, че 
разпределението на тези средства ще
бъде възложено на дружества за 
колективно управление, които 
представляват изпълнителите. За 
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разпределението на тези средства 
бъде възложено на дружества за 
колективно управление, за приходите, 
които не подлежат на разпределение, 
могат да се прилагат националните 
правила.

приходите, които не подлежат на 
разпределение, могат да се прилагат 
националните правила.

Or. en

Обосновка

С оглед опростяване на административните процедури, управлението на 
допълнителното годишно възнаграждение следва да бъде възложено на дружествата 
за колективно управление. (Свързано с изменението на член 10 a (нов), параграф 5 от 
Директива 2006/116/EО.)

Изменение 34
Eva Lichtenberger

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тези средства следва да бъдат 
използвани единствено в полза на 
изпълнителите, на чиито изпълнения е 
направен звукозапис, и които са 
прехвърлили своите права на
продуцента на звукозаписи срещу 
еднократно заплащане. Заделените по 
този начин средства следва да бъдат 
разпределяни между неизвестните 
изпълнители най-малко веднъж 
годишно на индивидуален принцип. 
Държавите-членки могат да изискат 
разпределението на тези средства да 
бъде възложено на дружества за 
колективно управление, които 
представляват изпълнителите. Когато 
разпределението на тези средства бъде 
възложено на дружества за колективно 
управление, за приходите, които не 
подлежат на разпределение, могат да се 
прилагат националните правила.

(13) Тези средства следва да бъдат 
използвани единствено в полза на 
изпълнителите, на чиито изпълнения е 
направен звукозапис, и които са 
прехвърлили своите права на 
продуцента на звукозаписи срещу 
еднократно заплащане. Заделените по 
този начин средства следва да бъдат 
разпределяни между неизвестните 
изпълнители най-малко веднъж 
годишно на индивидуален принцип. 
Държавите-членки могат да изискат 
разпределението на тези средства да 
бъде възложено на дружества за 
колективно управление, които 
представляват изпълнителите. Когато 
разпределението на тези средства бъде 
възложено на дружества за колективно 
управление, за приходите, които не 
подлежат на разпределение, могат да се 
прилагат националните правила. Според 
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принципите, залегнали в 
Конвенцията за културно 
многообразие на ЮНЕСКО 
дружествата за колективно 
управление играят основна роля за 
запазването на културното 
многообразие.

Or. en

Изменение 35
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тези средства следва да бъдат 
използвани единствено в полза на 
изпълнителите, на чиито изпълнения е 
направен звукозапис, и които са 
прехвърлили своите права на 
продуцента на звукозаписи срещу 
еднократно заплащане. Заделените по 
този начин средства следва да бъдат 
разпределяни между неизвестните 
изпълнители най-малко веднъж 
годишно на индивидуален принцип. 
Държавите-членки могат да изискат
разпределението на тези средства да 
бъде възложено на дружества за 
колективно управление, които 
представляват изпълнителите. Когато 
разпределението на тези средства 
бъде възложено на дружества за 
колективно управление, за приходите, 
които не подлежат на разпределение, 
могат да се прилагат националните 
правила.

(13) Тези средства следва да бъдат 
използвани единствено в полза на 
изпълнителите, на чиито изпълнения е 
направен звукозапис, и които са 
прехвърлили своите права на 
продуцента на звукозаписи срещу 
еднократно заплащане. Заделените по 
този начин средства следва да бъдат 
разпределяни между неизвестните 
изпълнители най-малко веднъж 
годишно на индивидуален принцип. 
Държавите-членки следва да 
гарантират, че разпределението на 
тези средства ще бъде възложено на 
дружества за колективно управление, 
които представляват изпълнителите. За 
приходите, които не подлежат на 
разпределение, могат да се прилагат 
националните правила.

Or. en
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Обосновка

С оглед опростяване на административните процедури, управлението на 
допълнителното годишно възнаграждение следва да бъде възложено на дружествата 
за колективно управление. (Свързано с изменението на член 10 a (нов), параграф 5 от 
Директива 2006/116/EО.)

Изменение 36
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Член 5 от Директива 2006/115/ЕО 
за правото на отдаване под наем и в 
заем, както и за някои права, свързани 
с авторското право в областта на 
интелектуалната собственост обаче 
вече дава на изпълнителите 
неотменимо право на справедливо 
възнаграждение за отдаване под наем 
inter alia на звукозаписи. Също така 
съгласно установените договорни 
практики изпълнителите обикновено 
не прехвърлят на продуцентите на 
звукозаписи правата си да изискват 
еднократно справедливо 
възнаграждение за излъчване и 
публично съобщаване съгласно член 8, 
параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО 
и на справедливо обезщетение за 
възпроизвеждането за лично ползване 
съгласно член 5, параграф 2, буква б) 
от Директива 2001/29/EО. 
Следователно при изчисляването на 
общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцентите на 
звукозаписи за плащане на 
допълнителното възнаграждение, 
приходите на продуцента на 
звукозаписи, получени от отдаване 
под наем на звукозаписи и от 
еднократни справедливи 
възнаграждения за излъчване и 

заличава се
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публично съобщаване и справедливо 
обезщетение за възпроизвеждането за 
лично ползване, трябва да бъдат 
изключени. 

Or. en

Обосновка

Не се счита за необходимо като част от регистрационна система.

Изменение 37
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) С цел да се защитят напълно 
интересите при удължаване на срока 
на закрила на изпълнителите, които 
прехвърлят изключителните си права 
на продуцент срещу периодично 
заплащане или възнаграждение , 
държавите-членки гарантират 
плащането на авторски плащания 
или възнаграждения на 
изпълнителите по време на 
удължения период, без приспадане на 
авансови плащания или договорно 
определени приспадания.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е от същностно значение, за да могат изпълнителите да се 
възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения 
период, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни 
дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите 
плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването 
на срока на закрила в края на краищата може да се окаже полезно само за малка част 
от известни артисти.
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Изменение 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Втората съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде възстановяване 
на изпълнителя на правата върху 
записа на изпълнението, ако 
продуцентът на звукозаписи не предлага 
за продажба достатъчно количество 
копия от даден звукозапис, който в 
отсъствие на удължаване на срока на 
закрила би станал обществено 
достояние, или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката такъв звукозапис. 
Следователно правата на продуцента на 
звукозаписи върху звукозаписа следва 
да бъдат погасени, за се избегне 
положение, при което тези права 
съществуват едновременно с правата на 
изпълнителя върху записа на 
изпълнението, които не могат да 
бъдат предоставени или прехвърлени 
на продуцента на звукозаписи.

(15) Втората съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде, че ако 
продуцентът на звукозаписи вече не 
предлага за продажба достатъчно 
количество копия от поне една версия 
на даден звукозапис, който в отсъствие 
на удължаване на срока на закрила би 
станал обществено достояние, или ако 
продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката най-малко 
една версия на такъв звукозапис, 
изпълнителят може да поиска от 
продуцента да извърши това, и ако 
продуцентът не се съгласи в разумен 
срок да изпълни подобно искане, 
изпълнителят може да прекрати 
прехвърлянето на правата върху 
записа на изпълнението. В следствие 
на това правата на продуцента на 
звукозаписи върху този звукозапис
следва да бъдат погасени, за се избегне 
положение, при което тези права 
съществуват едновременно с правата на 
изпълнителя върху записа на 
изпълнението, докато последните вече 
не са предоставени или прехвърлени на 
продуцента на звукозаписи.

Or. en

Обосновка

Не е практично да се очаква от продуцента да продава или предлага всяка версия на 
даден звукозапис.  Това изменение изяснява, че продуцентът трябва да предоставя 
най-малко една версия и посочва, че ако продуцентът не продава или предлага поне 
една версия, изпълнителят може да поиска това да бъде сторено, и ако той не се 
съгласи в разумен срок да изпълни това искане, изпълнителят може да прекрати 
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прехвърлянето на правата върху този звукозапис.

Изменение 39
Georgios Papastamkos

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Втората съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде възстановяване 
на изпълнителя на правата върху 
записа на изпълнението, ако 
продуцентът на звукозаписи не предлага 
за продажба достатъчно количество 
копия от даден звукозапис, който в 
отсъствие на удължаване на срока на 
закрила би станал обществено 
достояние, или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката такъв звукозапис. 
Следователно правата на продуцента на 
звукозаписи върху звукозаписа следва 
да бъдат погасени, за се избегне 
положение, при което тези права 
съществуват едновременно с правата на 
изпълнителя върху записа на 
изпълнението, които не могат да 
бъдат предоставени или прехвърлени 
на продуцента на звукозаписи.

(15) Втората съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде, че ако 
продуцентът на звукозаписи вече не 
предлага за продажба достатъчно 
количество копия от поне една версия 
на даден звукозапис, който в отсъствие 
на удължаване на срока на закрила би 
станал обществено достояние, или ако 
продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката най-малко 
една версия на такъв звукозапис, 
изпълнителят може да поиска от 
продуцента да извърши това, и ако 
продуцентът не се съгласи в разумен 
срок да изпълни подобно искане, 
изпълнителят може да прекрати 
прехвърлянето на правата върху 
записа на изпълнението. В следствие 
на това правата на продуцента на 
звукозаписи върху този звукозапис
следва да бъдат погасени, за се избегне 
положение, при което тези права 
съществуват едновременно с правата на 
изпълнителя върху записа на 
изпълнението, докато последните вече 
не са предоставени или прехвърлени на 
продуцента на звукозаписи.

Or. en

Обосновка

Не е практично да се очаква от продуцента да продава или предлага всяка версия на 
даден звукозапис.  Това изменение изяснява, че продуцентът трябва да предоставя 
най-малко една версия и посочва, че ако продуцентът не продава или предлага поне 
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една версия, изпълнителят може да поиска това да бъде сторено, и ако той не се 
съгласи в разумен срок да изпълни това искане, изпълнителят може да прекрати 
прехвърлянето на правата върху този звукозапис.

Изменение 40
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Втората съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде възстановяване на 
изпълнителя на правата върху записа на 
изпълнението, ако продуцентът на 
звукозаписи не предлага за продажба 
достатъчно количество копия от даден 
звукозапис, който в отсъствие на 
удължаване на срока на закрила би 
станал обществено достояние, или ако 
продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката такъв 
звукозапис. Следователно правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа следва да бъдат погасени, 
за се избегне положение, при което тези 
права съществуват едновременно с 
правата на изпълнителя върху записа на 
изпълнението, които не могат да бъдат 
предоставени или прехвърлени на 
продуцента на звукозаписи.

(15) Втората съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде възстановяване на 
изпълнителя на правата върху записа на 
изпълнението, ако продуцентът на 
звукозаписи вече не предлага за 
продажба достатъчно количество копия 
от поне една версия на даден 
звукозапис, който в отсъствие на 
удължаване на срока на закрила би 
станал обществено достояние, или ако 
продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката поне една 
версия на такъв звукозапис.  В такъв 
случай изпълнителят може да поиска 
от продуцента да извърши това, и ако 
продуцентът не се съгласи в разумен 
срок да изпълни подобно искане, 
изпълнителят може да прекрати 
прехвърлянето на правата върху 
записа на изпълнението. Правата на 
продуцента на звукозаписи върху този 
звукозапис следва да бъдат погасени, за 
се избегне положение, при което тези 
права съществуват едновременно с 
правата на изпълнителя върху записа на 
изпълнението, които не могат да бъдат 
предоставени или прехвърлени на 
продуцента на звукозаписи.

Or. de
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Обосновка

Не е практично да се очаква от продуцента да продава или предлага всяка версия на 
даден звукозапис. Това изменение изяснява, че продуцентът трябва да предоставя 
най-малко една версия и посочва, че ако продуцентът не продава или предлага поне 
една версия, изпълнителят може да поиска това да бъде сторено.  Ако продуцентът 
не се съгласи в разумен срок да изпълни това искане, изпълнителят може да прекрати 
прехвърлянето на правата върху този звукозапис.

Изменение 41
Sajjad Karim

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Втората съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде възстановяване 
на изпълнителя на правата върху 
записа на изпълнението, ако 
продуцентът на звукозаписи не предлага 
за продажба достатъчно количество 
копия от даден звукозапис, който в 
отсъствие на удължаване на срока на 
закрила би станал обществено 
достояние, или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката такъв звукозапис. 
Следователно правата на продуцента на 
звукозаписи върху звукозаписа следва 
да бъдат погасени, за се избегне 
положение, при което тези права 
съществуват едновременно с правата на 
изпълнителя върху записа на 
изпълнението, които не могат да 
бъдат предоставени или прехвърлени 
на продуцента на звукозаписи.

(15) Втората съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде, че ако 
продуцентът на звукозаписи вече не 
предлага за продажба достатъчно 
количество копия от поне една версия 
на даден звукозапис, който в отсъствие 
на удължаване на срока на закрила би 
станал обществено достояние, или ако 
продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката най-малко 
една версия на такъв звукозапис, 
изпълнителят може да поиска от 
продуцента да извърши това, и ако 
продуцентът не се съгласи в разумен 
срок да изпълни подобно искане, 
изпълнителят може да прекрати 
прехвърлянето на правата върху 
записа на изпълнението. В следствие 
на това правата на продуцента на 
звукозаписи върху този звукозапис 
следва да бъдат погасени, за се избегне 
положение, при което тези права 
съществуват едновременно с правата на 
изпълнителя върху записа на 
изпълнението, докато последните вече 
не са предоставени или прехвърлени на 
продуцента на звукозаписи.

Or. en
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Обосновка

Не е практично да се очаква от продуцента да продава или предлага всяка версия на 
даден звукозапис.  Това изменение изяснява, че продуцентът трябва да предоставя 
най-малко една версия и посочва, че ако продуцентът не продава или предлага поне 
една версия, изпълнителят може да поиска това да бъде сторено, и ако той не се 
съгласи в разумен срок да изпълни това искане, изпълнителят може да прекрати 
прехвърлянето на правата върху този звукозапис.

Изменение 42
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Втората съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде възстановяване на 
изпълнителя на правата върху записа на 
изпълнението, ако продуцентът на 
звукозаписи не предлага за продажба 
достатъчно количество копия от даден 
звукозапис, който в отсъствие на 
удължаване на срока на закрила би 
станал обществено достояние, или ако 
продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката такъв 
звукозапис. Следователно правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа следва да бъдат погасени, 
за се избегне положение, при което тези 
права съществуват едновременно с 
правата на изпълнителя върху записа на 
изпълнението, които не могат да 
бъдат предоставени или прехвърлени 
на продуцента на звукозаписи.

(15) Една от съпътстващите мерки
следва да бъде възстановяване на 
изпълнителя на правата върху записа на 
изпълнението, ако продуцентът на 
звукозаписи не предлага за продажба 
достатъчно количество копия от даден 
звукозапис, който в отсъствие на 
удължаване на срока на закрила би 
станал обществено достояние, или ако 
продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката такъв 
звукозапис. В следствие на това
правата на продуцента на звукозаписи 
върху звукозаписа следва да бъдат 
погасени, за се избегне положение, при 
което тези права съществуват 
едновременно с правата на изпълнителя 
върху записа на изпълнението, докато 
последните вече не са предоставени или 
прехвърлени на продуцента на 
звукозаписи.

Or. en

Обосновка

Последващо изменение при заличаване на предшестващи точки, тъй като не са 
необходими при регистрационна система.
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Изменение 43
Sajjad Karim

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Тази съпътстваща мярка трябва да 
гарантира, че звукозаписът не 
продължава да бъде защитен, ако не 
бъде предоставен на разположение на 
публиката след определен период от 
време от момента на удължаване на 
срока поради това, че титулярят на 
правата не ги използва или защото 
продуцентът на звукозаписи или 
изпълнителите не могат да бъдат 
намерени или идентифицирани. Ако 
след възстановяване на правата, 
изпълнителят е разполагал с разумен 
период от време да предостави 
звукозаписа на разположение на 
публиката, който звукозапис в 
отсъствие на удължаване на срока на 
закрила не би останал защитен, и ако 
изпълнителят не предоставя 
звукозаписа на разположение на 
публиката, правата върху звукозаписа 
и върху записа на изпълнението следва 
да бъдат погасени.

(16) Тази съпътстваща мярка трябва да 
гарантира, че звукозаписът не 
продължава да бъде защитен, ако не 
бъде предоставен на разположение на 
публиката след определен период от 
време от момента на удължаване на 
срока поради това, че титулярят на 
правата не ги използва или защото 
продуцентът на звукозаписи или 
изпълнителите не могат да бъдат 
намерени или идентифицирани.

Or. en

Обосновка

Клаузата „използваш правата или ги губиш“ е предназначена да защитава правата на 
изпълнителите и да гарантира невъзможността на продуцентите на звукозаписи да 
ги лишават несправедливо от тези права. Това се постига с предвиденото в 
съображение 15, докато допълнителните мерки, посочени в съображение 16, не 
предвиждат допълнителни ползи за изпълнителите, а в много случаи ще доведат до 
загуба за тях.
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Изменение 44
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Тази съпътстваща мярка трябва да 
гарантира, че звукозаписът не 
продължава да бъде защитен, ако не 
бъде предоставен на разположение на 
публиката след определен период от 
време от момента на удължаване на 
срока поради това, че титулярят на 
правата не ги използва или защото 
продуцентът на звукозаписи или 
изпълнителите не могат да бъдат 
намерени или идентифицирани. Ако 
след възстановяване на правата, 
изпълнителят е разполагал с разумен 
период от време да предостави 
звукозаписа на разположение на 
публиката, който звукозапис в 
отсъствие на удължаване на срока на 
закрила не би останал защитен, и ако 
изпълнителят не предоставя звукозаписа 
на разположение на публиката, правата 
върху звукозаписа и върху записа на 
изпълнението следва да бъдат погасени.

(16) Тази съпътстваща мярка трябва да 
гарантира, че звукозаписът не 
продължава да бъде защитен, ако не
бъде предоставен на разположение на 
публиката след определен период от 
време от момента на удължаване на 
срока поради това, че титулярят на 
правата не ги използва или защото 
продуцентът на звукозаписи или 
изпълнителите не могат да бъдат 
намерени или идентифицирани. Ако 
след възстановяване на правата, 
изпълнителят е разполагал с разумен 
период от време да предостави 
звукозаписа на разположение на 
публиката, който звукозапис в 
отсъствие на удължаване на срока на 
закрила не би останал защитен, и ако 
изпълнителят не предоставя звукозаписа 
на разположение на публиката, правата 
върху звукозаписа и върху записа на 
изпълнението следва да бъдат погасени. 
Погасяването на удължаване се 
публикува на интернет страницата 
на OHIM и след изтичането на 
достатъчно време вписванията на 
тези погасявания могат да бъдат 
заличени. 

Or. en

Обосновка

При регистрационна система е желателно да се публикуват всякакви промени в 
статута. В регистрационна среда принципът „използваш правата или ги губиш“ 
помага за изчистване на неизползвани права. След изтичането на разумен период от 
време не е необходимо запазването на вписванията на удължавания, които са били 
отменени.
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Изменение 45
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Третата съпътстваща преходна 
мярка следва да бъде прилагането на 
принципа „започване на чисто“ с 
оглед преразглеждане на договорните 
условия за прехвърляне на 
изключителни права от изпълнител 
на продуцент срещу заплащане или 
периодично възнаграждение.  За тази 
цел държавите-членки следва да 
предприемат подходящи 
законодателни мерки за да 
гарантират плащането на авторски 
плащания или възнаграждения на 
въпросните изпълнители по време на 
удължения период, без приспадане на 
авансови плащания или договорно 
определени приспадания.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е от същностно значение, за да могат изпълнителите да се 
възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения 
период, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни 
дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите 
плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването 
на срока на закрила в края на краищата може да се окаже полезно само за малка част 
от известни артисти.
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Изменение 46
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) За да се насърчи 
възнаграждението на изпълнителите 
по време на съществуващия 50--
годишен срок, е желателно всички 
нови договори да съдържат 
разпоредба, която да дава на 
изпълнителите правото да използват 
звукозаписа лично, или заедно с 
другите съизпълнители, ако има 
такива, ако звукозаписът не се 
предоставя на разположение на 
публиката за период от пет години. 

Or. en

Обосновка

Получаването на доходи по време на основния период на закрила на авторското право 
е важно и следва да бъде насърчавано. 

Изменение 47
Hartmut Nassauer

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като целите на предложените 
съпътстващи мерки не могат да бъдат 
достатъчно добре постигнати от 
държавите-членки, защото 
националните мерки в тази област биха 
довели до нарушаване на конкуренцията 
или биха засегнали обхвата на 
изключителните права на продуцентите 
на звукозаписи, определени от 
законодателството на Общността, и 

(17) Тъй като целите на предложените 
съпътстващи мерки не могат да бъдат 
достатъчно добре постигнати от 
държавите-членки, защото 
националните мерки в тази област биха 
довели до нарушаване на конкуренцията 
или биха засегнали обхвата на 
изключителните права на продуцентите 
на звукозаписи, определени от 
законодателството на Общността, и 
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поради тази причина могат да бъдат по-
успешно осъществени от Общността, 
Общността може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, определен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, определен в 
горепосочения член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

поради тази причина могат да бъдат по-
успешно осъществени от Общността, 
Общността може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, определен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, определен в 
горепосочения член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели. Сред 
съпътстващите преходни мерки е и 
задължителното колективно 
упражняване на правата на 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи по отношение на услуги 
от типа „при поискване”, 
предоставяни от операторите на 
излъчвания за техните радио и 
телевизионни продукции, неразделна 
част от които е музиката от законно 
издадени звукозаписи. Тази система 
на управление на колективни права 
допълва реда на възнаграждение за 
излъчването на законно издадени 
звукозаписи, съгласно член 8, параграф 
2 от Директива 2006/115/ЕО, и 
гарантира, че през целия срок на 
закрила на законно издадени 
звукозаписи, съответните 
изпълнители и продуценти на 
звукозаписи получават справедлив дял 
от възнаграждението също и за 
използването „при поискване” на 
радио и телевизионни продукции.

Or. en

Обосновка

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 
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broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Изменение 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Сред съпътстващите преходни 
мерки е задължителното колективно 
упражняване на правата на 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи по отношение на услуги 
от типа „при поискване”, 
предоставяни от операторите на 
излъчвания за техните радио и 
телевизионни продукции, неразделна 
част от които е музиката от законно 
издадени звукозаписи. Тази система 
на управление на колективни права 
допълва реда на възнаграждение за 
излъчването на законно издадени 
звукозаписи, съгласно член 8, параграф 
2 от Директива 2006/115/ЕО, и 
гарантира, че през целия срок на 
закрила на законно издадени 
звукозаписи, съответните 
изпълнители и продуценти на 
звукозаписи получават справедлив дял 
от възнаграждението за 
използването „при поискване” на 
радио и телевизионни продукции.

Or. en

Обосновка

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 
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productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.

Изменение 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Сред съпътстващите преходни 
мерки е и задължителното 
колективно упражняване на правата 
на изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи по отношение на услуги 
от типа “при поискване”, 
предоставяни от операторите на 
излъчвания за техните радио и 
телевизионни продукции, неразделна 
част от които е музиката от законно 
издадени звукозаписи. Тази система 
на управление на колективни права 
допълва реда на възнаграждение за 
излъчването на законно издадени 
звукозаписи, съгласно член 8, параграф 
2 от Директива 2006/115/ЕО, и 
гарантира, че през целия срок на 
закрила на законно издадени 
звукозаписи, съответните 
изпълнители и продуценти на 
звукозаписи получават справедлив дял 
от възнаграждението също и за 
използването „при поискване” на 
радио и телевизионни продукции. 

Or. en

Обосновка

Удължаването на срока на закрила за изпълнителите и продуцентите на звукозаписи 
създава допълнителни  административни трудности за радио и телевизионните 
излъчващи оператори при уреждане на необходимите права „при поискване” за 
своите продукции, и по-специално за техните архиви. С цел постигане както на 
ефективно управление на правата, което се насърчава в съображение 6 на 
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Директивата за автроското право от 2001 г., така и на справедливо разпределение на 
възнагражденията при използване „при поискване” на радио и телевизионни 
продукции, би било уместно реда на възнаграждение да бъде допълнен от 
задължителна колективна система за лицензиране на такъв вид използване. 

Изменение 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Сред съпътстващите преходни 
мерки е и задължителното 
колективно упражняване на правата 
на изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи по отношение на услуги 
от типа „при поискване”, 
предоставяни от операторите на 
излъчвания за техните радио и 
телевизионни продукции, неразделна 
част от които е музиката от законно 
издадени звукозаписи. Тази система 
на управление на колективни права 
допълва реда на възнаграждение за 
излъчването на законно издадени 
звукозаписи, съгласно член 8, параграф 
2 от Директива 2006/115/ЕО, и 
гарантира, че през целия срок на 
закрила на законно издадени 
звукозаписи, съответните 
изпълнители и продуценти на 
звукозаписи получават справедлив дял 
от възнаграждението също и за 
използването „при поискване” на 
радио и телевизионни продукции.

Or. en

Обосновка

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 
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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.

Изменение 51
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Следователно хармонизацията на 
срока на закрила на музикалните 
композиции с текст е непълна и 
възпрепятства свободното движение на 
стоки и услуги, като например 
трансгранични услуги по колективно 
управление.

(19) Следователно хармонизацията на 
срока на закрила на музикалните 
композиции с текст е непълна и 
възпрепятства свободното движение на 
стоки и услуги, като например 
трансгранични услуги по колективно 
управление. 

С цел да се гарантира премахването 
на подобни пречки, всички такива 
творби, намиращи се под закрила на 
[датата на настоящата директива] 
имат еднакъв, хармонизиран срок на 
закрила във всички държави-членки.

Or. en

Обосновка

Целта на предложението на Комисията е да се хармонизират разпоредбите относно 
творби, създадени от колектив с оглед премахване на съществуващите пречки за 
свободното движение на стоки и услуги и да се улесни многотериториалното 
лицензиране. С това изменение се пояснява, че тази разпоредба влиза в сила с 
влизането в сила на настоящата директива по отношение на всички творби, 
намиращи се под закрила в ЕС по това време. 
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Изменение 52
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) След като прехвърлят 
изключителното си право за 
предоставяне „при поискване” на 
продуцентите, изпълнителите следва 
да си запазват неотменимо право на 
справедливо възнаграждение за 
използване на техните записани 
изпълнения „при поискване”. Това 
право следва да е подобно на правото 
на отдаване под наем, установено с 
Директива 2006/115/ЕО. Необходимо е 
провеждането на оценка на 
въздействието за да се установи как 
този механизъм може да се приложи 
най-добре в рамките на 
законодателството на ЕС.

Or. en

Обосновка

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.
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Изменение 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 1 – изречение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Второто изречение на член 3, 
параграф 1 се заменя със следния 
текст: 

заличава се

„Обаче 
- ако записът на изпълнението по друг 
начин освен чрез звукозапис е законно 
публикуван или законно публично 
съобщен в рамките на този период, 
правата изтичат 50 години след 
датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване;
- ако записът на изпълнението чрез 
звукозапис е законно публикуван или 
законно публично съобщен в рамките 
на този период, правата изтичат 
95 години след датата на по-ранното 
първо публикуване или първото 
такова съобщаване.“

Or. en

Обосновка

Удължаването на срока на авторското право ще облагодетелства предимно 
продуцентските къщи и известните артисти. Възнаграждението на творците се 
определя преди всичко от сключения договор, а не от авторското право.  Всъщност, в 
резултат на това предложение, артистите ще трябва да споделят твърдата сума 
от събрани лицензионни такси с много повече притежатели на права. Освен това не е 
направена достатъчна оценка на разходите както за потребителите, така и за 
продуцентите, които вероятно ще нараснат в резултат на удължаването на срока
на закрила.
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Изменение 54
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 1 – изречение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Второто изречение на член 3, 
параграф 1 се заменя със следния 
текст: 

заличава се

„Обаче 
- ако записът на изпълнението по друг 
начин освен чрез звукозапис е законно 
публикуван или законно публично 
съобщен в рамките на този период, 
правата изтичат 50 години след 
датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване;
- ако записът на изпълнението чрез 
звукозапис е законно публикуван или 
законно публично съобщен в рамките 
на този период, правата изтичат 
95 години след датата на по-ранното 
първо публикуване или първото 
такова съобщаване.“

Or. en

Обосновка

Заличава се в полза на предложението за заменяна на автоматичната система за 
удължаване с регистрационна система поради случаите на липса на адекватно 
възнаграждение за изпълнителя. 
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Изменение 55
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 1 – изречение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Обаче Обаче, ако записът на изпълнението е 
бил законно публикуван в рамките на 
този период, тези права изтичат 
95 години след датата на по-ранното 
първо законно публикуване.

- ако записът на изпълнението по друг 
начин освен чрез звукозапис е законно 
публикуван или законно публично 
съобщен в рамките на този период, 
правата изтичат 50 години след датата 
на по-ранното първо публикуване или 
първото такова съобщаване;

Ако не е извършено законно 
публикуване по време на упоменатия 
период в първото изречение, както и
ако записът на изпълнението е бил 
законно публично съобщен в рамките на 
този период, упоменатите права
изтичат 95 години след датата на 
първото законно публично 
съобщаване.

- ако записът на изпълнението чрез 
звукозапис е законно публикуван или
законно публично съобщен в рамките на 
този период, правата изтичат 95 години
след датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова
съобщаване.“

Or. en

Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да бъде признат и отразен в 
директивата; обхватът на предложението следва да се разшири, за да могат всички 
изпълнители да се възползват от удължения срок на закрила. Следователно се 
предлага заличаване на разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис 
или под друга форма. Също така изменението е насочено към прилагането на същите 
начални дати, от които започва да се изчислява срокът на закрила на правата на 
изпълнителите и правата на продуцентите (както е предвидено в член 3, параграф 2).
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Изменение 56
Bert Doorn

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 1 – изречение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обаче Обаче 
„Обаче - ако записът на изпълнението 
по друг начин освен чрез звукозапис е 
законно публикуван или законно 
публично съобщен в рамките на този 
период, правата изтичат 50 години след 
датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване;

ако записът на изпълнението по друг 
начин освен чрез звукозапис е законно 
публикуван или законно публично 
съобщен в рамките на този период, 
правата изтичат 

50 години след датата на по-ранното 
първо публикуване или първото такова 
съобщаване; или

- в момента на смъртта на 
изпълнителя 
в зависимост от това коя дата е по-
късна.

ако записът на изпълнението чрез 
звукозапис е законно публикуван или 
законно публично съобщен в рамките на 
този период, правата изтичат 95 години
след датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване.“

ако записът на изпълнението по друг 
начин освен чрез звукозапис е законно 
публикуван или законно публично 
съобщен в рамките на този период, 
правата изтичат  

50 години след датата на по-ранното  
първо публикуване или първото такова 
съобщаване;

- в момента на смъртта на изпълнителя
в зависимост от това кой период е по-
дълъг.

Or. en
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Обосновка

Самото удължаване на срока на закрила ще облагодетелства предимно 
продуцентските къщи и известните артисти. Освен това не е направена достатъчна 
оценка на разходите както за потребителите, така и за продуцентите, които 
вероятно ще нараснат в резултат на удължаването на срока на закрила. 
Предложеното изменение цели  установяването на баланс между интересите на 
притежателите на правата и на потребителите.

Изменение 57
Eva Lichtenberger

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 1 - изречение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обаче Обаче

„Обаче - ако записът на изпълнението 
по друг начин освен чрез звукозапис е 
законно публикуван или законно 
публично съобщен в рамките на този 
период, правата изтичат 50 години след 
датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване;

„Обаче - ако записът на изпълнението 
по друг начин освен чрез звукозапис е 
законно публикуван или законно 
публично съобщен в рамките на този 
период, правата изтичат 50 години след 
датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване;

ако записът на изпълнението чрез 
звукозапис е законно публикуван или 
законно публично съобщен в рамките на 
този период, правата изтичат 95 години 
след датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване.“

ако записът на изпълнението чрез 
звукозапис е законно публикуван или 
законно публично съобщен в рамките на
този период, правата изтичат 95 години 
след датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване.“

"Обаче, ако в края на този период 
изпълнителят е жив, правата на 
този изпълнител продължават да 
бъдат защитени до датата на 
смъртта на изпълнителя."

Or. en
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Обосновка

Удължаването на срока следва да се прилага само за изпълнители и само докато те 
са живи. Предложението отразява настоящото гръцко право, което не е 
хармонизирано. Комисията посочи, че е отказала да започне производство срещу 
Гърция за осъществяване на това хармонизиране, тъй като счита, че гръцките 
разпоредби са за предпочитане пред настоящото хармонизирано право. Удължаване 
на срока за продуцентите на звукозаписи не е оправдано, тъй като фиксиран срок от 
50 години е повече от достатъчен за възстановяване на инвестициите.  

Изменение 58
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 1 – изречение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обаче Обаче 
„Обаче - ако записът на изпълнението 
по друг начин освен чрез звукозапис е 
законно публикуван или законно 
публично съобщен в рамките на този 
период, правата изтичат 50 години след 
датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване;

„Обаче - ако записът на изпълнението 
по друг начин освен чрез звукозапис е 
законно публикуван или законно 
публично съобщен в рамките на този 
период, правата изтичат 100 години
след датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване;

ако записът на изпълнението чрез 
звукозапис е законно публикуван или 
законно публично съобщен в рамките на 
този период, правата изтичат 95 години
след датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване.“

ако записът на изпълнението чрез 
звукозапис е законно публикуван или 
законно публично съобщен в рамките на 
този период, правата изтичат 
100 години след датата на по-ранното 
първо публикуване или първото такова 
съобщаване.“

Or. en

Обосновка

Необходимо е удължаване на срока на закрила, за да могат изпълнителите и техните
наследници да се възползват от полагащите им се доходи.
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Изменение 59
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 1 – изречение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обаче Обаче, ако записът на изпълнението е 
законно публикуван в рамките на този 
период, тези права изтичат 95 години 
след датата на по-ранното първо 
законно публикуване.

„Обаче - ако записът на изпълнението 
по друг начин освен чрез звукозапис е 
законно публикуван или законно 
публично съобщен в рамките на този 
период, правата изтичат 50 години 
след датата на по-ранното първо 
публикуване или първото такова 
съобщаване;

Ако не е извършено законно 
публикуване по време на упоменатия 
период в първото изречение, както и 
ако звукозаписът на изпълнението е 
законно публично съобщен в рамките 
на този период, упоменатите права 
изтичат 95 години след датата на 
първото законно публично съобщение.

ако записът на изпълнението чрез 
звукозапис е законно публикуван или 
законно публично съобщен в рамките 
на този период, правата изтичат 
95 години след датата на по-ранното 
първо публикуване или първото
такова съобщаване.“

Or. en

Обосновка

Творческият принос на всички изпълнители следва да бъде признат и отразен в 
директивата; обхватът на предложението следва да се разшири, за да могат всички 
изпълнители да се възползват от удължения срок на закрила. Следователно се 
предлага заличаване на разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис 
или под друга форма. Също така изменението е насочено към прилагането на същите 
начални дати, от които започва да се изчислява срокът на закрила на правата на 
изпълнителите и правата на продуцентите (както е предвидено в член 3, параграф 2).
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Изменение 60
Bert Doorn

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Във второто и третото изречение 
на член 3, параграф 2 числото „50“ се 
заменя с числото „95“.

заличава се

Or. en

Обосновка

Самото удължаване на срока на закрила ще облагодетелства предимно 
продуцентските къщи и известните артисти. Освен това не е направена достатъчна 
оценка на разходите както за потребителите, така и за продуцентите, които 
вероятно ще нараснат в резултат на удължаването на срока на закрила. 
Предложеното изменение цели  установяването на баланс между интересите на 
притежателите на правата и на потребителите.

Изменение 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Предложение за директива - акт за изменение
Член -1 – точка 2
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Във второто и третото изречение 
на член 3, параграф 2 числото „50“ се 
заменя с числото „95“.

заличава се

Or. en

Обосновка

Самото удължаване на срока на авторското право ще облагодетелства предимно 
продуцентските къщи и известните артисти. Печалбите на творците се определят 
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преди всичко от сключения договор, а не от авторските права.  Всъщност, в резултат 
на това предложение, артистите ще трябва да споделят твърдата сума от събрани 
лицензионни такси с много повече притежатели на права. Освен това не е направена 
достатъчна оценка на разходите както за потребителите, така и за продуцентите, 
които вероятно ще нараснат в резултат на удължаването на срока на закрила.

Изменение 62
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Във второто и третото изречение 
на член 3, параграф 2 числото „50“ се 
заменя с числото „95“.

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличава се в полза на система за регистриране, основаваща се на отсъствието на 
адекватно възнаграждение за изпълнителя. 

Изменение 63
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2006/116/EО
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 3 се създава следният 
параграф 2а:
(2а) Удължаване поради неадекватно 
възнаграждение
Удължаване на срока за закрила на 
авторското право може да се 
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извършва въз основа на неадекватно 
възнаграждение за изпълнителя. 
Заявление за подобно удължаване 
може да бъде подадено единствено от 
изпълнителя или от лицето, 
упълномощено да се разпорежда с 
неговото наследство, и то следва да 
бъде подадено до Службата за 
хармонизация в областта на 
вътрешния пазар (OHIM). 
При предоставяне на удължаване на 
срока за закрила на авторското право, 
то бива публикувано от Службата за 
хармонизация в областта на 
вътрешния пазар (OHIM), която води 
онлайн регистър с тази цел.  Всички 
копия от записа на изпълнението, 
спрямо който се прилага удължаване, 
следва да бъдат ясно обозначени със 
срока на авторското право в 
материална, електронна или цифрова 
форма.

Or. en

Обосновка

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 
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. 

Изменение 64
Eva Lichtenberger

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2006/116/EО
Член 3 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 3 се създава следният 
параграф 2а:
(2а) Ако записът на изпълнение чрез 
звукозапис е бил предоставен на 
разположение на публиката по което 
и да е време чрез продажба на копия 
или по друг начин или е бил публично 
съобщен, но този звукозапис престане 
да бъде на разположение на 
публиката по жичен или безжичен 
път, по такъв начин, че всеки да има 
достъп до тях по време и на място, 
които лично е избрал, за период от 
три години, изпълнителите, чиито 
изпълнения са включени в този 
звукозапис, имат право да изискат 
продуцентът на звукозаписа да 
прехвърли на изпълнителите всички 
права върху звукозаписа и всички 
права върху изпълненията.
Ако титулярът на тези права не 
прехвърли доброволно правата в срок 
от три месеца след получаване на 
такова искане, правата се прехвърлят 
на изпълнителите. Обезщетение не се 
изплаща.
Когато даден звукозапис включва 
изпълненията на повече от един 
изпълнител, това право може да бъде 
упражнено от всички изпълнители 
заедно или от всеки изпълнител 
отделно, но когато правото е 
упражнено от отделен изпълнител, 
правата трябва да бъдат прехвърлени 
на дружество за колективно 
управление."

Or. en

Justification

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 
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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.

Изменение 65
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 б (нова)
Директива 2006/116/EО
Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В член 3 се създава следният 
параграф 2б:
(2б) Периодът на удължаване 
подлежи на лицензии по право. В 
допълнение, безплатни лицензии по 
право, за които не следва да се подава 
официално заявление и за които 
дружествата за колективно 
управление и други не могат да 
изискват или налагат такси, могат 
да съществуват при следните 
обстоятелства:
а) Излъчвания в частни клубове или 
сред обществеността, когато броят 
на присъстващите не надхвърля 250 
души.
б) Частно копиране или при 
преминаване към ново или различно 
техническо оборудване.
С цел избягване на съмнения, по време 
на удължения период не може да 
бъдат прилагани такси за авторско 
право.

Or. en
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Обосновка

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. 

Изменение 66
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 в (нова)
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) В член 3 се създава следният 
параграф 2в:
(2в) Изпълнителите разполагат с 
морално право по отношение на 
тяхното изпълнение, което е 
непрехвърлимо и следва да съществува 
в продължение на 95 години. 
Моралното право дава правото на 
изпълнителите и свързаните с 
тяхното наследство лица да:
а) предотвратяват използването по 
обиден начини или изкривяването на 
тяхното изпълнение
б) да получават безпрепятствено 
роялти през всеки период на 
удължаване на авторските права.

Or. en

Обосновка

Това дава възможност на изпълнителите да предотвратяват злоупотреби с тяхното 
изпълнение, докато са живи, и да разполагат с правото да получават 
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безпрепятствено роялти за дълъг период от време. Тази разпоредба е съвместима с 
предложението на Комисията и с удължаването, осоноваващо се на регистрация.

Изменение 67
Katalin Lévai

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 г (нова)
Директива 2006/116/ЕО
Член 3 – параграф 3 – изречение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Добавя се следната точка:
Във второто изречение на член 3, 
параграф 3 числото „50“ се заменя с 
числото „95“.

Or. en

Обосновка

Съгласно Директива 2006/116/EО за срока за закрила на авторското право и някои 
сродни права, правата както на продуцентите на звукозаписи, така и на 
продуцентите на филми изтичат след 50 години. Директивата третира еднакво 
двете права. Тя признава, че равнището на защита за тези две права следва да бъде
високо, за да може да се поддържа и развива творчеството в интерес на културния 
сектор и на обществото като цяло. 

Изменение 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2006/116/ЕО
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В член 10 се създава следният 
параграф 5: „5.

заличава се

"5. Член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, изменена с Директива [// 
въведете  №  на изменящата 
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директива] продължава да се прилага 
само към записи на изпълнения и към 
звукозаписи, по отношение на които 
правата на изпълнителя и на 
продуцента на звукозаписи по силата 
на настоящите разпоредби 
продължават да са защитени на 
[въведете датата, преди която 
държавите-членки следва да 
транспонират изменящата 
директива, посочена в член 2 по-
долу].“

Or. en

Обосновка

Настоящият параграф е свързан с член 3, параграф 1 и с член 3, параграф 2. Ако те 
трябва да бъдат заличени, трябва да бъде заличен и настоящият параграф.

Изменение 69
Bert Doorn

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2006/116/ЕО
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В член 10 се създава следният 
параграф 5: „5.

заличава се

"5. Член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, изменена с Директива [// 
въведете  № на изменящата 
директива] продължава да се прилага 
само към записи на изпълнения и към 
звукозаписи, по отношение на които 
правата на изпълнителя и на 
продуцента на звукозаписи по силата 
на настоящите разпоредби 
продължават да са защитени на 
[въведете датата, преди която 
държавите-членки следва да 
транспонират изменящата 
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директива, посочена в член 2 по-
долу].“

Or. en

Обосновка

Заличаване в съответствие с член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2.

Изменение 70
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2006/116/ЕО
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В член 10 се създава следният 
параграф 5: „5.

заличава се

"5. Член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, изменена с Директива [// 
въведете  № на изменящата 
директива] продължава да се прилага 
само към записи на изпълнения и към 
звукозаписи, по отношение на които 
правата на изпълнителя и на 
продуцента на звукозаписи по силата 
на настоящите разпоредби 
продължават да са защитени на 
[въведете датата, преди която 
държавите-членки следва да 
транспонират изменящата 
директива, посочена в член 2 по-
долу].“

Or. en

Обосновка

Настоящият параграф предотвратява последващо удължаване. В системата за 
регистрация, която всъщност представлява ново право, основаващо се върху 
неадекватното възнаграждение, евентуално удължаване след изтичане на срока би 
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могло да бъде приемливо, при условие че са налице подходящите предпазни механизми. 

Изменение 71
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2006/116/ЕО
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, изменена с Директива [// 
въведете № на изменящата директива] 
продължава да се прилага само към 
записи на изпълнения и към 
звукозаписи, по отношение на които 
правата на изпълнителя и на 
продуцента на звукозаписи по силата 
на настоящите разпоредби 
продължават да са защитени на 
[въведете датата, преди която 
държавите-членки следва да 
транспонират изменящата 
директива, посочена в член 2 по-
долу].“

5. Удължаването на изменените с 
Директива [// въведете № на изменящата 
директива] срокове съгласно член 3 
засяга само тези права, които са 
възникнали след 1 януари 2009 г.

Or. de

Обосновка

Новото удължаване на срока на закрила следва да започне и да се прилага единствено 
по отношение на тези права, които са били установени от 1 януари 2009 г. нататък. 
Това дава възможност на заинтересованите страни да се приспособят към новото 
правно положение.

Изменение 72
Eva Lichtenberger

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/EО
Член 10а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При отсъствие на ясни указания за 
противното се счита, че договор, 
сключен преди [въведете датата, преди 
която държавите-членки следва да 
транспонират изменящата директива, 
посочена в член 2 по-долу], чрез който 
изпълнителят предостави или прехвърли 
своето право върху записа на своето 
изпълнение на продуцент на 
звукозаписи (наричан по-нататък  
„договор за предоставяне или 
прехвърляне“), продължава да има
правно действие и след момента, в 
който по силата на член 3, параграфи 1 
и 2 във версията си, преди изменението 
му с Директива [// въведете № на 
изменящата директива], правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа.

1. Договор, сключен преди [въведете 
датата, преди която държавите-членки 
следва да транспонират директивата за 
изменение, посочена в член 2 по-долу], 
чрез който изпълнителят предостави 
или прехвърли своето право върху 
записа на своето изпълнение на 
продуцент на звукозаписи, различен от 
дружество за колективно управление
(наричан по-нататък „договор за 
предоставяне или прехвърляне“), 
престава да поражда правно действие
след момента, в който по силата на 
член 3, параграф 1 във версията си, 
преди изменението му с Директива [//
въведете № на директивата за 
изменение], правата на изпълнителя 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението.

2. Параграфи 3—6 от настоящият 
член се прилагат към договори за 
предоставяне или прехвърляне, които 
продължават да имат право действие 
и след момента, в който по силата на 
член 3, параграфи 1 и 2 във версията 
си, преди изменението му с 
Директива [// въведете  № на 
изменящата директива]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно 
на записа на изпълнението и на 
звукозаписа.

2. Когато даден изпълнител не е 
прехвърлил управлението на своите 
права на дружество за колективно 
управление по отношение на 
допълнителния срок на закрила, 
предоставен съгласно настоящата 
директива, то дружеството за 
колективно управление, което 
управлява права от същата 
категория, е упълномощено да 
управлява неговите права.  
Изпълнителят запазва своите 
неимуществени права.

3. Когато договор за предоставяне или 
прехвърляне предоставя на 
изпълнителя право на непериодично 
възнаграждение, изпълнителят има 
право да получи допълнително 
годишно възнаграждение от 
продуцента на звукозаписи за всяка 
пълна година, през която по силата на 

3. Дружеството за колективно 
управление разпределя приходите, 
получени от използването на 
звукозаписи, справедливо и по такъв 
начин, че разпределението да 
отразява естеството и размера на 
вноската на всеки изпълнител, чието 
защитено изпълнение е включено в 
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член 3, параграфи 1 и 2 във версията 
си, преди изменението му с 
Директива [// въведете № на 
изменящата директива]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно 
на записа на изпълнението и на 
звукозаписа.

звукозапис.

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на 
звукозаписи за плащане на 
допълнителното възнаграждение, 
посочено в параграф 3, съответства 
най-малко на 20 % от приходите, 
получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, 
от възпроизвеждане, разпространение 
и предоставяне на разположение на 
тези звукозаписи, по отношение на 
които по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
изменението му с Директива [// 
въведете № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.
Държавите-членки могат да 
предвидят, че продуцент на 
звукозаписи, чиито общи годишни 
приходи, получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, не 
надвишават минимален праг от 
2 млн. EUR, няма да бъде задължен да 
отделя най-малко 20 % от приходите, 
получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, 
от възпроизвеждане, разпространение
и предоставяне на разположение на 
тези звукозаписи, по отношение на 
които по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
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изменението му с Директива [// 
въведете № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.
5. Държавите-членки могат да 
решават дали и в каква степен може 
да бъде наложено управлението на 
правото за получаване на 
допълнително годишно 
възнаграждение, посочено в 
параграф 3, да се извършва от 
дружества за колективно управление.
6. Ако след момента, в който по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете № на 
изменящата директива]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно 
на записа на изпълнението и на 
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи престане да предлага за 
продажба достатъчно количество 
копия от звукозаписа или ако 
продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката такъв 
звукозапис по жичен или безжичен 
път, по такъв начин, че всеки да 
имат достъп до тях по време и на 
място, които лично е избрал, 
изпълнителят може да прекрати 
договора за предоставяне или 
прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за 
предоставяне или прехвърляне е 
прекратен съгласно изречение 1 или 2, 
правата на продуцента на 
звукозаписи върху звукозаписа се 
погасяват.
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Ако една година след момента, в 
който по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
изменението му с Директива [// 
въведете   № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно 
на записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен 
път, по такъв начин, че всеки да 
имат достъп до него по време и на 
място, които лично е избрал, правата 
на продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа и правата на 
изпълнителите, свързани със записа 
на изпълнението им, се погасяват.

Or. en

Обосновка

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.

Изменение 73
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a - параграфи 1 до 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При отсъствие на ясни указания за 
противното се счита, че договор, 
сключен преди [въведете датата, 
преди която държавите-членки 
следва да транспонират изменящата 
директива, посочена в член 2 по-долу], 
чрез който изпълнителят предостави 
или прехвърли своето право върху 
записа на своето изпълнение на 
продуцент на звукозаписи (наричан 
по-нататък  „договор за предоставяне 
или прехвърляне“), продължава да има 
правно действие и след момента, в 
който по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
изменението му с Директива [// 
въведете № на изменящата 
директива], правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението и на звукозаписа.

заличава се

2. Параграфи 3—6 от настоящият 
член се прилагат към договори за 
предоставяне или прехвърляне, които 
продължават да имат право действие 
и след момента, в който по силата на 
член 3, параграфи 1 и 2 във версията 
си, преди изменението му с 
Директива [// въведете  № на 
изменящата директива]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно 
на записа на изпълнението и на 
звукозаписа.
3. Когато договор за предоставяне или 
прехвърляне предоставя на 
изпълнителя право на непериодично 
възнаграждение, изпълнителят има 
право да получи допълнително 
годишно възнаграждение от 
продуцента на звукозаписи за всяка 
пълна година, през която по силата на 



PE416.322v01-00 66/100 AM\757970BG.doc

BG

член 3, параграфи 1 и 2 във версията 
си, преди изменението му с 
Директива [// въведете № на 
изменящата директива]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно 
на записа на изпълнението и на 
звукозаписа.
4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на 
звукозаписи за плащане на 
допълнителното възнаграждение, 
посочено в параграф 3, съответства 
най-малко на 20 % от приходите, 
получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, 
от възпроизвеждане, разпространение 
и предоставяне на разположение на 
тези звукозаписи, по отношение на 
които по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
изменението му с Директива [// 
въведете № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.
Държавите-членки могат да 
предвидят, че продуцент на 
звукозаписи, чиито общи годишни 
приходи, получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, не 
надвишават минимален праг от 
2 млн. EUR, няма да бъде задължен да 
отделя най-малко 20 % от приходите, 
получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, 
от възпроизвеждане, разпространение 
и предоставяне на разположение на 
тези звукозаписи, по отношение на 
които по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
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изменението му с Директива [// 
въведете № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.
5. Държавите-членки могат да 
решават дали и в каква степен може 
да бъде наложено управлението на 
правото за получаване на 
допълнително годишно 
възнаграждение, посочено в 
параграф 3, да се извършва от 
дружества за колективно управление.

Or. en

Обосновка

Това не се изисква в предложението за система за регистрация. Изпълнителите бихи 
били в състояние да предоговарят.

Изменение 74
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При отсъствие на ясни указания за 
противното се счита, че договор, 
сключен преди [въведете датата, преди 
която държавите-членки следва да 
транспонират изменящата директива, 
посочена в член 2 по-долу], чрез който 
изпълнителят предостави или прехвърли 
своето право върху записа на своето 
изпълнение на продуцент на 
звукозаписи (наричан по-нататък  
„договор за предоставяне или 
прехвърляне“), продължава да има 

1. При отсъствие на указания за 
противното се счита, че договор, 
сключен преди [въведете датата, преди 
която държавите-членки следва да 
транспонират изменящата директива, 
посочена в член 2 по-долу], чрез който 
изпълнителят предостави или прехвърли 
своето право върху записа на своето 
изпълнение на продуцент (наричан по-
нататък  „договор за предоставяне или 
прехвърляне“), продължава да има 
правно действие и след момента, в 
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правно действие и след момента, в 
който по силата на член 3, параграфи 1 
и 2 във версията си, преди изменението 
му с Директива [// въведете  № на 
изменящата директива], правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа.

който по силата на член 3, параграфи 1 
и 2 във версията си, преди изменението 
му с Директива [// въведете № на 
изменящата директива], правата на 
изпълнителя и на продуцента престават 
да бъдат защитени по отношение 
съответно на записа на изпълнението.

Or. en

Обосновка

Думата "ясни" се заличава, за да се гарантира, че възникналото предположение е 
опровержимо  Думата "звукозапис" се заменя, при необходимост, със "запис" с цел 
еднакво третиране на изпълненията независимо от вида им (звукови или 
аудиовизуални).

Изменение 75
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграфи 3—6 от настоящият член 
се прилагат към договори за 
предоставяне или прехвърляне, които 
продължават да имат право действие и 
след момента, в който по силата на 
член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, 
преди изменението му с Директива [// 
въведете   № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението и на звукозаписа.

2. Параграфи 3—7 от настоящият член 
се прилагат към договори за 
предоставяне или прехвърляне, които 
продължават да имат право действие и 
след момента, в който по силата на 
член 3, параграфи 1 и 2 във версията си, 
преди изменението му с Директива [// 
въведете   № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението и на звукозаписа.

Or. en
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Обосновка

Тази разпоредба е от същностно значение, за да могат изпълнителите да се 
възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения 
период, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни 
дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите 
плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването 
на срока на закрила в края на краищата може да се окаже полезно само за малка част 
от известни артисти.

Изменение 76
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 20 % от 
приходите, получени през годината, 
предхождаща година, за която се плаща 
въпросното възнаграждение, от 
възпроизвеждане, разпространение и 
предоставяне на разположение на тези 
звукозаписи, по отношение на които по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете  № на 
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 30 % от 
приходите, получени през годината, 
предхождаща година, за която се плаща 
въпросното възнаграждение, от 
възпроизвеждане, разпространение и 
предоставяне на разположение на тези 
звукозаписи, по отношение на които по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете  № на 
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.

Държавите-членки могат да 
предвидят, че продуцент на 
звукозаписи, чиито общи годишни 
приходи, получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, не 
надвишават минимален праг от 
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2 млн. EUR, няма да бъде задължен да 
отделя най-малко 20 % от приходите, 
получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, 
от възпроизвеждане, разпространение 
и предоставяне на разположение на 
тези звукозаписи, по отношение на 
които по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
изменението му с Директива [// 
въведете  № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.

Or. en

Обосновка

Необходимо е на изпълнителите да бъде гарантирано признание за тяхното 
творчество и по тази причина продуцентът на звукозаписи следва да задели по-голяв 
процент за изплащане на допълнителното възнаграждение, посочено в параграф 3.

Съществуването на разпоредба, определяща минимален праг от 2 милиона евро, за 
които въпросното възнаграждение не се изплаща, създава възможности за измами и 
злоупотреби.

Изменение 77
Sajjad Karim

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 20 % от 
приходите, получени през годината, 

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 20% от 
приходите, получени през годината, 
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предхождаща година, за която се плаща 
въпросното възнаграждение, от 
възпроизвеждане, разпространение и 
предоставяне на разположение на тези 
звукозаписи, по отношение на които по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете  № на 
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.

предхождаща година, за която се плаща 
въпросното възнаграждение, след 
приспадане на всички разходи, 
свързани пряко с управлението на 
удължения срок на закрила за 
въпросното дружество за 
звукозаписи, от възпроизвеждане, 
разпространение и предоставяне на 
разположение на тези звукозаписи, по 
отношение на които по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
изменението му с Директива [// 
въведете  № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени на 31 
декември през въпросната година.

Or. en

Обосновка

Разумно е преди настъпването на задължение за продуцентите на звукозаписи да 
изплащат парични суми на изпълнителите, същите да могат да приспадат разходите, 
пряко свързани с управлението на удължения срок на закрила на въпросните 
звукозаписни творби. Например тези разходи могат да включват разумни разходи, 
свързани с плащане на ДДС, разходи за авторски възнаграждения и авторско право, 
производство, разпространение и търговско предлагане, както и други понесени 
оперативни разходи.

Изменение 78
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 20 % от 

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 20 % от 
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приходите, получени през годината, 
предхождаща година, за която се плаща 
въпросното възнаграждение, от 
възпроизвеждане, разпространение и 
предоставяне на разположение на тези 
звукозаписи, по отношение на които по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени на 31 
декември от въпросната година.

нетните приходи, получени през 
годината, предхождаща година, за която 
се плаща въпросното възнаграждение, 
от възпроизвеждане, разпространение и 
предоставяне на разположение на тези 
звукозаписи, по отношение на които по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени на 31 
декември от въпросната година.

Or. de

Обосновка

Разумно е преди настъпването на задължение за продуцентите на звукозаписи да 
изплащат парични суми на изпълнителите, същите да могат да приспадат разходите, 
пряко свързани с управлението на удължения срок на закрила на въпросните 
звукозаписни творби. Например тези разходи могат да включват разумни разходи, 
свързани с плащане на ДДС, разходи за авторски възнаграждения и авторско право, 
производство, разпространение и търговско предлагане, както и други понесени 
оперативни разходи.

Изменение 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 4 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 20 % от 
приходите, получени през годината, 
предхождаща година, за която се плаща 
въпросното възнаграждение, от 
възпроизвеждане, разпространение и 

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 20% от 
нетните приходи, получени през 
годината, предхождаща година, за която 
се плаща въпросното възнаграждение, 
от възпроизвеждане, разпространение и 
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предоставяне на разположение на тези 
звукозаписи, по отношение на които по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете  № на 
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.

предоставяне на разположение на тези 
звукозаписи, по отношение на които по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2 в 
редакцията им, преди изменението с 
Директива [// въведете № на 
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година. № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени на 31 
декември през въпросната година.

Or. en

Обосновка

Разумно е преди настъпването на задължение за продуцентите на звукозаписи да 
изплащат парични суми на изпълнителите, същите да могат да приспадат разходите, 
пряко свързани с управлението на удължения срок на закрила на въпросните 
звукозаписни творби. Например тези разходи могат да включват разумни разходи, 
свързани с плащане на ДДС, разходи за авторски възнаграждения и авторско право, 
производство, разпространение и търговско предлагане, както и други понесени 
оперативни разходи.

Изменение 80
Georgios Papastamkos

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 4 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 20 % от 
приходите, получени през годината, 
предхождаща година, за която се плаща 
въпросното възнаграждение, от 

4. Общата сума, която трябва да бъде 
отделена от продуцент на звукозаписи 
за плащане на допълнителното 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
съответства най-малко на 20% от 
нетните приходи, получени през 
годината, предхождаща година, за която 
се плаща въпросното възнаграждение, 
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възпроизвеждане, разпространение и 
предоставяне на разположение на тези 
звукозаписи, по отношение на които по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете  № на  
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през
въпросната година.

от възпроизвеждане, разпространение и 
предоставяне на разположение на тези 
звукозаписи, по отношение на които по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2 в 
редакцията им, преди изменението с 
Директива [// въведете № на  
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през
въпросната година. № на  директивата 
за изменение]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през
въпросната година.

Or. en

Обосновка

Разумно е преди настъпването на задължение за продуцентите на звукозаписи да 
изплащат парични суми на изпълнителите, същите да могат да приспадат разходите, 
пряко свързани с управлението на удължения срок на закрила на въпросните 
звукозаписни творби. Например тези разходи могат да включват разумни разходи, 
свързани с плащане на ДДС, разходи за авторски възнаграждения и авторско право, 
производство, разпространение и търговско предлагане, както и други понесени 
оперативни разходи.

Изменение 81
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
предвидят, че продуцент на 
звукозаписи, чиито общи годишни 
приходи, получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, не 

заличава се
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надвишават минимален праг от 
2 млн. EUR, няма да бъде задължен да 
отделя най-малко 20 % от приходите, 
получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, 
от възпроизвеждане, разпространение 
и предоставяне на разположение на 
тези звукозаписи, по отношение на 
които по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
изменението му с Директива [// 
въведете  № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година.

Or. en

Обосновка

Тъй като преходната съпътстваща мярка (20%) ще се измерва въз основа на нетните 
приходи, малките и средни предприятия няма да понасят несъразмерни разходи, 
следователно, за да се гарантира, че всички изпълнители се ползват от тези пари, е 
разумно те да бъдат включени в приложното поле на мярката.

Изменение 82
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 4 –алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да 
предвидят, че продуцент на 
звукозаписи, чиито общи годишни 
приходи, получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, не 
надвишават минимален праг от 

заличава се
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2 млн. EUR, няма да бъде задължен да 
отделя най-малко 20 % от приходите, 
получени през годината, 
предхождаща година, за която се 
плаща въпросното възнаграждение, 
от възпроизвеждане, разпространение 
и предоставяне на разположение на 
тези звукозаписи, по отношение на 
които по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 
изменението му с Директива [// 
въведете  № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември през 
въпросната година. 

Or. en

Обосновка

Специфичната разпоредба по отношение на продуцентите на звукозаписи, чиито 
общи годишни приходи не надвишават 2 милиона евро, не е целесъобразна, тъй като 
приходите, които трябва да бъдат изплатени на изпълнителите са пропорционални 
на приходите на продуцента. Следователно в случай на по-ниски приходи за 
продуцента тези плащания ще бъдат в по-малък размер.

Изменение 83
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки могат да 
решават дали и в каква степен може 
да бъде наложено управлението на
правото за получаване на допълнително 
годишно възнаграждение, посочено в 
параграф 3, да се извършва от 
дружества за колективно управление.

5. Държавите-членки гарантират, че
правото за получаване на допълнително 
годишно възнаграждение, посочено в 
параграф 3, се администрира от 
дружеството за колективно 
управление.
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Or. en

Обосновка

С оглед опростяване на административните процедури, управлението на 
допълнителното годишно възнаграждение следва да бъде възложено на дружествата 
за колективно управление. (Свързано с изменението на Съображение 13.)

Изменение 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за директива - акт за изменение
Член -1 – точка 4
Директива 2006/116/EО
Член 10а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки могат да решават 
дали и в каква степен може да бъде 
наложено управлението на правото за 
получаване на допълнително годишно 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
да се извършва от дружества за 
колективно управление.

5. Държавите-членки могат да решават 
дали и в каква степен може да бъде 
наложено управлението на правото за 
получаване на допълнително годишно 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
да се извършва от дружества за 
колективно управление. По отношение 
на управлението на правата за услуги 
от типа "при поискване"от страна 
на операторите на излъчвания за 
техните радио и телевизионни 
продукции, неразделна част от които 
е музиката от законно издадени 
звукозаписи, държавите-членки 
гарантират, че правата на 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи да предоставят или да 
отказват разрешение за такова 
използване могат да се упражняват 
само чрез дружеството за колективно 
управление, основано с цел събиране и 
разпределение на възнаграждението 
за излъчване на такива звукозаписи.

Or. en
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Обосновка

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.

Изменение 85
Hartmut Nassauer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/EО
Член 10а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки могат да решават 
дали и в каква степен може да бъде 
наложено управлението на правото за 
получаване на допълнително годишно 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
да се извършва от дружества за 
колективно управление.

5. Държавите-членки могат да решават 
дали и в каква степен може да бъде 
наложено управлението на правото за 
получаване на допълнително годишно 
възнаграждение, посочено в параграф 3, 
да се извършва от дружества за 
колективно управление. По отношение 
на управлението на правата за услуги 
от типа "при поискване"от страна 
на операторите на излъчвания за 
техните радио и телевизионни 
продукции, неразделна част от които 
е музиката от законно издадени 
звукозаписи, държавите-членки 
гарантират, че правата на 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи да предоставят или да 
отказват разрешение за такова 
използване могат да се упражняват 
само чрез дружеството за колективно 
управление, основано с цел събиране и 
разпределение на възнаграждението 
за излъчване на такива звукозаписи.



AM\757970BG.doc 79/100 PE416.322v01-00

BG

Or. en

Обосновка

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

Изменение 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. По отношение на управлението на 
правата за услуги от типа "при 
поискване"от страна на операторите 
на излъчвания за техните радио и 
телевизионни продукции, неразделна 
част от които е музиката от законно 
издадени звукозаписи, държавите-
членки гарантират, че правата на 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи да предоставят или да 
отказват разрешение за такова 
използване могат да се упражняват 
само чрез дружеството за колективно 
управление, основано с цел събиране и 
разпределение на възнаграждението 
за излъчване на такива звукозаписи.

Or. en



PE416.322v01-00 80/100 AM\757970BG.doc

BG

Обосновка

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 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.

Изменение 87
Katalin Lévai

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/EО
Член 10a – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. По отношение на управлението на 
правата за услуги от типа "при 
поискване"от страна на операторите 
на излъчвания за техните радио и 
телевизионни продукции, неразделна 
част от които е музиката от законно 
издадени звукозаписи, държавите-
членки гарантират, че правата на 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи да предоставят или да 
отказват разрешение за такова 
използване могат да се упражняват 
главно чрез дружеството за 
колективно управление, основано с цел 
събиране и разпределение на 
възнаграждението за излъчване на 
такива звукозаписи.

Or. en

Обосновка

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 
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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.

Изменение 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. По отношение на управлението на 
правата за услуги от типа "при 
поискване"от страна на операторите 
на излъчвания за техните радио и 
телевизионни продукции, неразделна 
част от които е музиката от законно 
издадени звукозаписи, държавите-
членки гарантират, че правата на 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи да предоставят или да 
отказват разрешение за такова 
използване могат да се упражняват 
само чрез дружеството за колективно 
управление, основано с цел събиране и 
разпределение на възнаграждението 
за излъчване на такива звукозаписи.

Or. en

Изменение 89
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 - алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете  № на 
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи престане да предлага за 
продажба достатъчно количество копия 
от звукозаписа или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката такъв звукозапис по жичен 
или безжичен път, по такъв начин, че 
всеки да има достъп до тях по време и 
на място, които лично е избрал, 
изпълнителят може да прекрати 
договора за предоставяне или 
прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват. 

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете  № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи престане да предлага за 
продажба достатъчно количество копия 
от звукозаписа или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката такъв звукозапис по жичен 
или безжичен път, по такъв начин, че 
всеки да има достъп до тях по време и 
на място, които лично е избрал, или ако 
престане да прилага ефективни 
технологични мерки, за да избегне 
заобикаляне на разпоредбите,
изпълнителят може да прекрати 
договора за предоставяне или 
прехвърляне единствено след 
изпращане на предизвестие от най-
малко десет дни. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват. 

Or. en

Обосновка

Необходим е определен период за предизвестие, преди изпълнителят да може да 
прекрати договора за предоставяне или прехвърляне с цел избягване на евентуални 
злоупотреби.
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Изменение 90
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако след момента, в който по 
силата на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете  № на 
изменящата директива]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно 
на записа на изпълнението и на 
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи престане да предлага за 
продажба достатъчно количество копия 
от звукозаписа или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката такъв звукозапис по жичен 
или безжичен път, по такъв начин, че 
всеки да имат достъп до тях по време и 
на място, които лично е избрал, 
изпълнителят може да прекрати 
договора за предоставяне или 
прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват.

6. Ако, след предоставяне на 
удължаване на срока за закрила на 
авторските права, продуцентът на 
звукозаписи не успее да предложи за 
продажба достатъчно количество копия 
от звукозаписа или ако продуцентът не 
успее да предостави на разположение 
на публиката такъв звукозапис по жичен 
или безжичен път, по такъв начин, че 
всеки да има достъп до тях от място и 
по време, които лично е избрал, 
изпълнителят може да прекрати всеки 
договор за предоставяне или 
прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват.

Ако една година след момента, в който 
по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете № на 
изменящата директива]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 

Ако една година след предоставяне на 
удължаване на срока звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
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звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно 
на записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 
погасяват. 

лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 
погасяват. 

Or. en

Обосновка

Последващо изменение за предложение за създаване на система за регистрация.

Изменение 91
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в редакцията 
им преди изменението с Директива [// 
въведете  № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението и на звукозаписа, 
продуцентът на звукозаписи престане да 
предлага за продажба достатъчно 
количество копия от звукозаписа или 
ако продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката такъв 
звукозапис по жичен или безжичен път, 

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в редакцията 
им преди изменението с Директива [// 
въведете  № на директивата за 
изменение]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението и на звукозаписа, 
продуцентът на звукозаписи престане да 
предлага за продажба достатъчно 
количество копия от звукозаписа или 
ако продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката такъв 
звукозапис по жичен или безжичен път, 



AM\757970BG.doc 85/100 PE416.322v01-00

BG

по такъв начин, че всеки да има достъп 
до тях по време и на място, които лично 
е избрал, изпълнителят може да 
прекрати договора за предоставяне или 
прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват.

по такъв начин, че всеки да има достъп 
до тях по време и на място, които лично 
е избрал, изпълнителят може да 
прекрати договора за предоставяне или 
прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне в 
съответствие с приложимото 
национално законодателство. Ако 
договорът за предоставяне или 
прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват.

Or. en

Обосновка

Не е реалистично да бъдат задължени изпълнителите да действат заедно.

Изменение 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете  № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи престане да предлага за 
продажба достатъчно количество копия 

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете № на 
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи вече не предлага за 
продажба достатъчно количество копия 
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от звукозаписа или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката такъв звукозапис по жичен 
или безжичен път, по такъв начин, че 
всеки да има достъп до тях по време и 
на място, които лично е избрал, 
изпълнителят може да прекрати 
договора за предоставяне или 
прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват.

от най-малко една версия на 
звукозаписа или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката най-малко една версия на 
звукозаписа по жичен или безжичен 
път, по такъв начин, че всеки да има
достъп до него по време и на място, 
които лично е избрал, изпълнителят 
може да поиска от продуцента да 
извърши това, и ако продуцентът не 
се съгласи в разумен срок да изпълни 
подобно искане, изпълнителят може 
да прекрати предоставянето на права 
върху този звукозапис. Когато 
звукозаписът съдържа запис на 
изпълненията на няколко изпълнители, 
те могат да прекратят своето
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху този 
звукозапис се погасяват.

Or. en

Обосновка

Не е практично да се очаква от продуцента да продава или предлага всяка версия на 
даден звукозапис.  Това изменение изяснява, че продуцентът трябва да предоставя 
най-малко една версия и посочва, че ако продуцентът не продава или предлага поне 
една версия, изпълнителят може да поиска това да бъде сторено, и ако продуцентът 
не се съгласи в разумен срок да изпълни това искане, изпълнителят може да прекрати 
прехвърлянето на правата върху този звукозапис.

Изменение 93
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2 във версията 
си, преди изменението му с Директива 
[// въведете № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението и на звукозаписа, 
продуцентът на звукозаписи престане 
да предлага за продажба достатъчно 
количество копия от звукозаписа или 
ако продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката такъв 
звукозапис по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до тях по време и на място, които 
лично е избрал, изпълнителят може да 
прекрати договора за предоставяне 
или прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват.

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2 във версията 
си, преди изменението му с Директива 
[// въведете № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението и на звукозаписа, 
продуцентът на звукозаписи вече не
предлага за продажба достатъчно 
количество копия от най-малко една 
версия на звукозаписа или ако 
продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката най-малко 
една версия на звукозаписа по жичен 
или безжичен път, по такъв начин, че 
всеки да има достъп до него по време и 
на място, които лично е избрал, 
изпълнителят може да поиска от 
продуцента да извърши това. Ако 
продуцентът не изпълни в разумен 
срок подобно искане, изпълнителят 
може да прекрати предоставянето на 
права върху този звукозапис. Когато 
звукозаписът съдържа запис на 
изпълненията на няколко изпълнители, 
те могат да прекратят своите договори 
за предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако предоставянето или 
прехвърлянето е прекратено съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху този 
звукозапис се погасяват.

Or. de

Обосновка

Не е практично да се очаква от продуцента да продава или предлага всяка версия на 
даден звукозапис. Това изменение изяснява, че продуцентът трябва да предоставя 
най-малко една версия и посочва, че ако продуцентът не продава или предлага поне 
една версия, изпълнителят може да поиска това да бъде сторено.  Ако продуцентът 
не изпълни в разумен срок подобно искане, изпълнителят може да прекрати 
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предоставянето на права върху този звукозапис

Изменение 94
Georgios Papastamkos

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете  № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи престане да предлага за 
продажба достатъчно количество копия 
от звукозаписа или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката такъв звукозапис по жичен 
или безжичен път, по такъв начин, че 
всеки да има достъп до тях по време и 
на място, които лично е избрал, 
изпълнителят може да прекрати 
договора за предоставяне или 
прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 
няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват.

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете № на 
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи вече не предлага за 
продажба достатъчно количество копия 
от най-малко една версия на 
звукозаписа или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката най-малко една версия на 
звукозаписа по жичен или безжичен 
път, по такъв начин, че всеки да има
достъп до него по време и на място, 
които лично е избрал, изпълнителят 
може да поиска от продуцента да 
извърши това, и ако продуцентът не 
се съгласи в разумен срок да изпълни 
подобно искане, изпълнителят може 
да прекрати предоставянето на права 
върху този звукозапис. Когато 
звукозаписът съдържа запис на 
изпълненията на няколко изпълнители, 
те могат да прекратят своето 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако предоставянето или 
прехвърлянето е прекратено съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху този 
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звукозапис се погасяват.

Or. en

Обосновка

Не е практично да се очаква от продуцента да продава или предлага всяка версия на 
даден звукозапис.  Това изменение изяснява, че продуцентът трябва да предоставя 
най-малко една версия и посочва, че ако продуцентът не продава или предлага поне 
една версия, изпълнителят може да поиска това да бъде сторено, и ако продуцентът 
не се съгласи в разумен срок да изпълни това искане, изпълнителят може да прекрати 
прехвърлянето на правата върху този звукозапис.

Изменение 95
Sajjad Karim

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете  № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи престане да предлага за 
продажба достатъчно количество копия 
от звукозаписа или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката такъв звукозапис по жичен 
или безжичен път, по такъв начин, че 
всеки да имат достъп до тях по време и 
на място, които лично е избрал, 
изпълнителят може да прекрати 
договора за предоставяне или 
прехвърляне. Когато звукозаписът 
съдържа запис на изпълненията на 

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете № на 
директивата за изменение]/ЕО, правата 
на изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, продуцентът на 
звукозаписи вече не предлага за 
продажба достатъчно количество копия 
от най-малко една версия на 
звукозаписа или ако продуцентът не 
предоставя на разположение на 
публиката най-малко една версия на 
звукозаписа по жичен или безжичен 
път, по такъв начин, че всеки да има
достъп до него по време и на място, 
които лично е избрал, изпълнителят 
може да поиска от продуцента да 
извърши това, и ако продуцентът не 
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няколко изпълнители, те могат да 
прекратят своите договори за 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват.

се съгласи в разумен срок да изпълни 
подобно искане, изпълнителят може 
да прекрати предоставянето на права 
върху този звукозапис. Когато 
звукозаписът съдържа запис на 
изпълненията на няколко изпълнители, 
те могат да прекратят своето 
предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако предоставянето или 
прехвърлянето е прекратено съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху този 
звукозапис се погасяват.

Or. en

Обосновка

It is impractical to expect the producer to offer for sale/ make available every version of a 
phonogram.  This amendment clarifies that the producer has to make at least one version 
available and states that if a producer is not offering/ making available at least one version, 
the performer can ask him to do so and if the producer does not, within a reasonable time, 
agree to do so, the performer may terminate the assignment in that phonogram.

Изменение 96
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 –алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в редакцията 
им преди изменението с Директива [// 
въведете  № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението и на звукозаписа, 
продуцентът на звукозаписи престане да 
предлага за продажба достатъчно 

6. Ако след момента, в който по силата 
на член 3, параграфи 1 и 2, в редакцията 
им преди изменението с Директива [// 
въведете  № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на изпълнителя 
и на продуцента на звукозаписи 
престават да бъдат защитени по 
отношение съответно на записа на 
изпълнението и на звукозаписа, 
продуцентът на звукозаписи престане да 
предлага за продажба достатъчно 
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количество копия от звукозаписа или 
ако продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката такъв 
звукозапис по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат
достъп до тях по време и на място, 
които лично е избрал, изпълнителят 
може да прекрати договора за 
предоставяне или прехвърляне. Когато 
звукозаписът съдържа запис на 
изпълненията на няколко изпълнители, 
те могат да прекратят своите договори 
за предоставяне или прехвърляне само 
заедно. Ако договорът за предоставяне 
или прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват. 

количество копия от звукозаписа или 
ако продуцентът не предоставя на 
разположение на публиката такъв 
звукозапис по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат
достъп до тях по време и на място, 
които лично е избрал, изпълнителят 
може да прекрати договора за 
предоставяне или прехвърляне. Когато 
звукозаписът съдържа запис на 
изпълненията на няколко изпълнители, 
те могат да прекратят своите договори 
за предоставяне или прехвърляне заедно 
или поотделно. Ако договорът за 
предоставяне или прехвърляне е 
прекратен съгласно изречение 1 или 2, 
правата на продуцента на звукозаписи 
върху звукозаписа се погасяват.

Or. en

Обосновка

При участие на значителен брой изпълнители в едно и също изпълнение е 
нереалистично да се очаква от тях да действат заедно. Петдесет години след записа 
на изпълнението изпълнителите, които все още са живи, може дори да не са в 
състояние да си спомнят имената на другите изпълнители, участвали в този запис, 
или може да не са в състояние да се свържат с другите изпълнители в разумен срок 
или да не са в състояние да се споразумеят относно предприемането на съвместни 
действия. Следователно е необходимо разрешаването на предприемането на действия 
поотделно.

Изменение 97
Sajjad Karim

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако една година след момента, в 
който по силата на член 3, 
параграфи 1 и 2 във версията си, преди 

заличава се
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изменението му с Директива [// 
въведете   № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно 
на записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен 
път, по такъв начин, че всеки да 
имат достъп до него по време и на 
място, които лично е избрал, правата 
на продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа и правата на 
изпълнителите, свързани със записа 
на изпълнението им, се погасяват.

Or. en

Обосновка

Клаузата „използваш правата или ги губиш“ е предназначена да защитава правата на 
изпълнителите и да гарантира невъзможността на продуцентите на звукозаписи да 
ги лишават несправедливо от тези права. Това се постига с предвиденото в член 10а, 
параграф 1, алинея 1, докато допълнителните мерки, посочени в алинея 2, не 
предвиждат допълнителни ползи за изпълнителите, а в много случаи ще доведат до 
загуба за тях.

Изменение 98
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако една година след момента, в който 
по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете   № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 

Ако пет години след момента, в който 
по силата на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете   № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 



AM\757970BG.doc 93/100 PE416.322v01-00

BG

звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 
погасяват.

звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 
погасяват.

Or. en

Обосновка

Въпреки че се приветства въвеждането на клаузата "използваш правата или ги 
губиш", тя следва да стане по-гъвкава. Ако правата бъдат върнати на изпълнителя, 
следва да му се даде добра възможност за използване на неговото изпълнение, преди 
отново да загуби правата си. Следователно на изпълнителите трябва да се даде по-
разумен период от време - 5 години, с оглед предоставяне на реална възможност за 
това ново използване.

Изменение 99
Bert Doorn

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако една година след момента, в който 
по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете   № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 

Ако пет години след момента, в който 
по силата на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с
Директива [// въведете   № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
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предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 
погасяват. 

предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 
погасяват.

Or. en

Обосновка

Справедливо е да бъде предоставен по-дълъг срок, преди правата да станат 
обществено достояние.

Изменение 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако една година след момента, в който 
по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете   № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 

Ако пет години след момента, в който 
по силата на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете   № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 
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погасяват. погасяват.

Or. en

Обосновка

За да стане осъществимо новото използване на изпълнението, след възвръщане на 
изпълнителските си права на изпълнителя следва да бъде дадена истинска 
възможност за ново ползване на въпросното изпълнение. Срокът от една година е 
твърде кратък, за да може изпълнителят да си възвърне правата върху изпълнението, 
да влезе в договорни отношения с продуцент и да започне да предоставя своето 
изпълнение на разположение на публиката. Срокът от пет години е по-разумен.

Изменение 101
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 –алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако една година след момента, в който 
по силата на член 3, параграфи 1 и 2 във 
версията си, преди изменението му с 
Директива [// въведете  № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 
погасяват.

Ако пет години след момента, в който 
по силата на член 3, параграфи 1 и 2, в 
редакцията им преди изменението с 
Директива [// въведете   № на 
изменящата директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението и на 
звукозаписа, звукозаписът не е 
предоставен на разположение на 
публиката по жичен или безжичен път, 
по такъв начин, че всеки да имат достъп 
до него по време и на място, които 
лично е избрал, правата на продуцента 
на звукозаписи върху звукозаписа и 
правата на изпълнителите, свързани със 
записа на изпълнението им, се 
погасяват.

Or. en
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Обосновка

Въпреки че се приветства въвеждането на клаузата "използваш правата или ги 
губиш", тя следва да стане по-гъвкава. Ако правата бъдат върнати на изпълнителя, 
следва да му се даде добра възможност за използване на неговото изпълнение, преди 
отново да загуби правата си. Следователно на изпълнителите трябва да се даде по-
разумен период от време - 5 години, с оглед предоставяне на реална възможност за 
това ново използване.

Изменение 102
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато изпълнителят има право 
на повтарящи се плащания, от 
плащанията за изпълнителя не се 
приспадат авансови плащания или 
договорени удръжки след момента, в 
който по силата на член 3, параграф 1 
преди изменението му с Директива [// 
въведете № на изменящата 
директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя престават да бъдат 
защитени.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е от същностно значение, за да могат изпълнителите да се 
възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения 
период, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни 
дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите 
плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването 
на срока на закрила в края на краищата може да се окаже полезно само за малка част 
от известни артисти.
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Изменение 103
Renate Weber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/ЕО
Член 10a – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите-членки предприемат 
съответни мерки, за да гарантират 
плащането на пълния размер на 
договорените роялти и 
възнаграждения, без оглед на авансови 
плащания или определени в договора 
удръжки, за времето на удължения 
срок, на изпълнителите, чиито 
изключителни права са били 
предоставени на продуцент срещу 
заплащане на повтарящо се 
възнаграждение.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е от същностно значение, за да могат изпълнителите да се 
възползват от всички дължими авторски възнаграждения по време на удължения 
период, като противодействие срещу отказ за изплащане от страна на звукозаписни 
дружества на основание, че последните все още не са си възвърнали авансовите 
плащания, платени на артистите. Без тази допълнителна разпоредба, удължаването 
на срока на закрила в края на краищата може да се окаже полезно само за малка част 
от известни артисти.

Изменение 104
Nicolae Vlad Popa

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2006/116/ЕО
Член 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Срокът на закрила на музикална „Срокът на закрила на музикална 
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композиция с текст изтича 70 години 
след смъртта на последното от следните 
преживели лица, независимо дали тези 
лица са посочени като съавтори —
автора на текста и композитора на 
музиката.“ — автора на текста или 
композитора на музиката.

композиция с текст изтича със 
смъртта на наследника на твореца 
от трета степен или 70 години след 
смъртта на последното от следните 
преживели лица, в зависимост от 
това, коя дата е по-късна, независимо 
дали тези лица са посочени като 
съавтори — автора на текста и 
композитора на музиката.“ — автора на 
текста или композитора на музиката.

Or. en

Обосновка

Необходим е по-дълъг срок на закрила, за да се гарантира, че наследниците на твореца 
получават полагащите им се ползи.  Важно е да се гарантира, че от тези права се 
ползват наследници до трета степен.

Изменение 105
Sharon Bowles

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2006/116/ЕО
Член 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Срокът на закрила на музикална 
композиция с текст изтича 70 години 
след смъртта на последното от следните 
преживели лица, независимо дали тези 
лица са посочени като съавтори —  —
автора на текста или композитора на 
музиката.

„Срокът на закрила на музикална 
композиция с текст изтича 70 години 
след смъртта на последното от следните 
преживели лица, автора на текста или 
композитора на музиката."

Or. en

Обосновка

Съвместното изтичане на срока за закрила на авторското право за текст и музика 
при съавторство има основание. Въпреки това, когато текстът и музиката са били 
комбинирани по силата на обичая или случайно, но са били съставени независимо един 
от друг, те следва да запазят своите собствени срокове за закрила на авторското 
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право, което дава възможност за различни комбинации (например какъвто е често 
случаят с църковните химни).

Изменение 106
Jacques Toubon

Предложение за директива - акт за изменение
Член 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следният член:

"Член 2 а
Най-късно до... * и след това на всеки 
четири години, Комисията представя 
на Европейския парламент, на Съвета 
и на Европейския икономически и 
социален комитет доклад относно 
прилагането въздействието на 
настоящата директива, в който, 
наред с другото, и въз основа на 
специфични информации, 
предоставени от държавите-членки, 
Комисията проучва ефикасността на 
разпоредбите, приети при 
преразглеждането на настоящата 
директива с оглед на преследваните 
цели. По-специално Комисията 
проучва дали удължаването на срока 
за закрила на авторските права се е 
отразило положително върху 
социалното положение на 
изпълнителите и върху музикалното 
творчество и дали предприемането 
на допълнителни мерки би било от 
полза за постигането на тези цели.
* Три години след датата на въвеждане на 
настоящата директива в националното 
законодателство."

Or. en
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