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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин:.[...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за 
срока за закрила на авторското право и някои сродни права
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0464),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2 и членове 55 и 95 от 
Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията до 
Парламента (C6-0281/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите и на комисията по култура и образование 
(A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Член -1 – точка -1 (нов)
Директива 2006/116/ЕО
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Добавя се следното съображение:
„(14а) За да се въведе допълнителен 
баланс в договорите, чрез които 
изпълнителите прехвърлят срещу 
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роялти своите изключителни права 
на продуценти на звукозаписи, следва 
да се прибави допълнително условие 
към удължаването на срока, което да 
е на принципа „започваш на чисто“ за 
изпълнителите, които са 
предоставили гореспоменатите 
изключителни права на продуценти 
на звукозаписи срещу роялти или 
срещу друго възнаграждение. За да 
могат изпълнителите да се 
възползват изцяло от удължения срок 
на закрила, държавите-членки следва 
да гарантират, че по силата на 
сключени договори между 
производителите на звукозаписи и 
изпълнителите, за времето на 
удължения срок на изпълнителите се 
изплаща роялти или друго 
възнаграждение, без оглед на авансови 
плащания или определени в договора 
удръжки.”

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е от същностно значение за изпълнителите, за да се възползват от 
всички дължими възнаграждения, определени като част от приходите, получени от 
използването на произведението, по време на периода на удължаване, срещу отказ за 
изплащане от страна на звукозаписни дружества на основание, че все още не са си 
компенсирали авансовите плащания на изпълнителите. Без тази допълнителна 
разпоредба, удължаването на срока на закрила в основата си може да се окаже 
полезен само за малка част от известни артисти.

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1) Второто изречение на член 3, 
параграф 1 се заменя със следния текст: 
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„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 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.“

- 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

Дискриминацията между музикалните и аудиовизуалните изпълнители е напълно 
неприемлива, тъй като Директива 93/98/ЕОИ, чиято кодифицирана версия е 
Директива 2006/116/ЕО не води до дискриминация между изпълнителите, 
следователно да се създадат различни режими за една и съща категория изпълнители 
би било дискриминация съгласно европейското право и в противоречие с третирането 
на  национално равнище. Освен това няма причина за подобна дискриминация.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, чиято цел е да се подобри 
социалното положение на изпълнителите, и по-специално на студийните музиканти, 
като се отчита фактът, че изпълнителите все по-често живеят по-дълго от 
съществуващия 50-годишен период на закрила на техните изпълнения.

Основното предложение за директива, включва удължаване на срока на закрила в 
държавите на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи от 50 на 95 години, но 
също така се предвиждат и няколко допълнителни мерки като например създаването на 
фонд за студийни музиканти и въвеждането в договорите между изпълнителите и 
продуцентите на звукозаписи на клауза „използваш правата или ги губиш”. 
От правна гледна точка, предложенията включват изменението на Директива 
2006/116/ЕО от 12 декември 2006 година за срока за закрила на авторското право и 
някои сродни права. Същата директива кодифицира и заменя по-ранната Директива 
93/98/ЕИО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (често 
наричана директива за срока) без да се внасят съществени изменения. 

Намерението на предложенията е да има полза както за изпълнителите, така и за 
продуцентите на записи. 
Удълженият срок би донесъл полза за изпълнителите, които ще могат да продължат да 
получават финансови средства в течение на допълнителен период. Деветдесет и пет 
годишният срок ще покрие по-ниските доходи, пред които са изправени изпълнителите, 
когато станат на 70 години, т.е точно когато ранните им изпълнения, записани, когато 
са били около двайсетгодишни вече не се ползват от закрила. Те ще продължат да имат 
право на възнаграждение за излъчване, възнаграждение за изпълнения на публични 
места, като например барове и дискотеки и изплащане на обезщетения за 
възпроизвеждането за лично ползване на техните изпълнения. 
Удълженият срок също така ще е от полза и за продуцентите на записи. Това би довело 
до допълнителни приходи от продажбата на записи в магазини и по интернет. 
Предложенията също така предлагат единен начин за изчисляване на срока за закрила, 
когато става дума за музикална композиция, за която са допринесли няколко автора, 
тъй като музиката се пише предимно в съавторство. На територията на целия ЕС срокът 
за закрила на музикална композиция ще изтича 70 години след смъртта на последния 
преживял автор, било то автора на текста или композитора на музиката. 

Предложението на Комисията да се прилага единен метод на изчисляване на срока за 
закрила на музикалните композиции, в които има и текст, съгласно който метод, когато 
музикалната композиция е публикувана заедно с текст, срокът на закрила ще се 
изчислява от датата на смъртта на последното преживяло лице — автора на текста или 
композитора на музиката.

Настоящите разлики в срока на закрила, по-специално между Европа и САЩ, водят до 
правна несигурност и пиратство особено в цифровата среда, където няма граници и 
творбите могат да се използват в един и същи момент в различни страни. Неоспорим 
факт е, че различните срокове на закрила биха могли да способстват за развитието на 
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пиратството: изпълнения, които са обществено достояние в една държава могат да 
бъдат разпространени онлайн от нея в други държави, където те продължават да бъдат 
обект на закрила. В заключение, Европа е способна да закриля творците си, които са 
едно от най-важните изражения на културното й разнообразие.

Уеднаквяването на срока за закрила със САЩ, би било чудесна възможност за 
европейската икономика да задълбочи прогреса на Лисабонската стратегия на ЕС за 
растеж и работни места, която признава особената важност на насърчаването на 
отраслите, свързани с творческата дейност. В момент, когато нараства процентът от 
БВП в ЕС, които се дължи на отраслите, свързани с творческата дейност и основаващи 
се на интелектуалната собственост, настоящото различие в срока на закрила в ЕС и в 
САЩ категорично поставя европейските продуценти на записи и изпълнители в 
конкурентно по-неблагоприятна позиция.
Ако Европейската записна индустрия трябва да е истински конкурентоспособна на 
световния пазар, ЕС е необходимо да изглади различията като уеднакви срока на 
закрила на 95 години, за да осигури равнопоставеност с основния търговски партньор 
на Европа. По-кратък период от време не би постигнал това.

Освен това настоящото увеличение на очакванията за продължителността на живота на 
населението през последните години прави за творците още по-съществено 
удължаването на срока за закрила на правата на изпълнителите.  За съжаление много 
изпълнители познават популярността и успеха преди всичко, когато са млади и затова е 
ключово, когато вече са на възраст, всеки път, когато творчеството им се 
разпространява сред обществото, да получават съответното икономическо 
възнаграждение. 
Освен това удълженият срок би насърчил културното разнообразие: при непроменен 
срок, старите изпълнения, които постепенно губят закрилата чрез авторско право 
неизбежно биха били предпочитани в ущърб на съвременното творчество. Освен това 
последните неизбежно биха се стремили да се харесат на пазарите, където закрилата е с 
по-дълъг срок и по-този начин ще пренебрегнат призива за местно, разнообразно 
съдържание.
В заключение трябва да се разбере, че липсата на подходящ статут създава на 
изпълнителите в Европа изключителни трудности да се издържат от творчеството си, 
независимо от размера на приноса им за икономиката на културата в ЕС. По-голяма 
част от изпълнителите имат малък достъп до социално осигуряване, компенсации за 
безработица или здравна закрила и безопасност и като цяло се сблъскват с 
широкоразпространени несправедливи договорни практики. В този контекст приходът, 
който произтича от правата върху интелектуална собственост е съществен източник на 
доходи за изпълнителите.
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