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ВЪВЕДЕНИЕ

A) Цели на докладчика по становище

Предложението за директива относно колективното управление на авторското право и
сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн
на музикални произведения на вътрешния пазар е разделено на две части.

Първата част (заглавия 1, 2 и 4) определя изискванията, необходими, за да се гарантира
правилното функциониране на управлението на авторското право и сродните му права
от организациите за колективно управление на авторски права. Втората част (загл
авие 3 и членове 36 и 40 от заглавие 4), цели да улесни предоставянето на многотерито
риално лицензиране на правата за използване на музикални произведения с оглед изп
олзването им онлайн. 

Докладчикът преследва три цели: На първо място, по-добра защита на интересите на и
зпълнителите и запазване на културното многообразие в Европейския съюз. След това, 
оптимизиране на отношенията между организациите за колективно управление на авто
рски права и търговските ползватели в интерес на потребителя. Тези две цели се отнас
ят до първата част на директивата. Накрая, третата цел е укрепване на единния цифров
пазар посредством опростяване и намаляване на разходите за лицензиране с цел насърч
аване на развитието на нови онлайн услуги за музикални произведения на многотерито
риална основа. 
Преди изготвянето на окончателния вариант на настоящия работен документ, докладчи
кът постави началото на широки консултации със заинтересованите страни, които ще п
родължат през предстоящите месеци. Докладчикът ще следи всички законни интереси
на всички заинтересовани страни да бъдат взети предвид, но както ще бъде изяснено п
о-надолу, невинаги е лесно да се съчетаят първата и третата цел и ще се наложи да се т
ърси компромис помежду им при осъществяването им.

Б) Разлики в практиките между държавите членки и между отделните сектори: действи
телност, която следва да се има предвид

Организациите за колективно управление на авторски права са лица, които традиционн
о биват създавани и организирани на национална основа. Настоящата директива е първ
ият законодателен текст на Европейския съюз, чиято цел да е да сближи необходимите
изисквания, за да гарантира доброто им функциониране. В държавите членки съществу
ват множество системи и практики. 

С цел съобразяване с тази реалност, би следвало да се гарантира, че определените в тоз
и текст изисквания зачитат принципа на субсидиарност и не възпрепятстват държавите
членки да въвеждат или приемат норми, които предвиждат по-високо равнище на добр
о управление и прозрачност на организациите за колективно управление на авторски п
рава.  С други думи, директивата трябва да гарантира минимално равнище на хармониз
ация. Следователно директивата не трябва да въздейства върху трайните национални п
рактики като разширените схеми за колективно лицензиране.



DT\922357BG.doc 3/7 PE502.061v01-00

BG

1 Решение на Съда C-127/73, BRT/Sabam, вж. също в този смисъл решение COMP/C2/37.219 
Banghalter&Homen Christo v Sacem от 12 август 2002 г.

Във връзка с това, първата част от директивата се прилага за организациите за колекти
вно управление на авторски права от всички сектори. Следователно трябва да се гарант
ира, че предвидените изисквания са уместни не само за музикалния сектор, но и за услу
гите по размножаване, за аудиовизуалния сектор и др.

Накрая докладчикът би желал да проучи по-задълбочено последиците от позоваването
на Директива 2006/123/ЕО, наричана още директива за услугите.
След излагането на тези съображения от общ характер, докладчикът би желал да напра
ви коментар върху определени конкретни точки от предложението за директива с цел п
ълно осъществяване на преследваните три цели.

Първа цел: защита на интересите на изпълнителите и запазване на културното мн
огообразие

По-добро функциониране на организациите за колективно управление на авторски пра
ва по отношение на интересите на членовете им и прозрачно управление на произведе
нията, обект на авторско право, са необходими условия за защита на интересите на нос
ителите на права. Тези две условия осигуряват адекватно заплащане за всички творци, 
а не само за тези, които се радват на търговски успех, което ще допринесе за запазване
на културното многообразие.

Докладчикът би желал да внесе следните уточнения:

преди всичко определението на понятието „организация за колективно управление“, пр
едвидено в член 3, буква а), трябва да бъде изменено. Би следвало, наред с другото, да
се гарантира, че клоновете на организациите за колективно управление на авторски пра
ва трябва да отговарят на изисквания на същото равнище.

Освен това докладчикът е на мнение, че предложението не взема предвид в достатъчна
степен пазарната действителност и съществуването на търговски дружества или агент
и, които упражняват дейности, сходни на управлението на права и които се конкурират
с организациите за колективно управление на авторски права. Задълженията на тези юр
идически или физически лица трябва да бъдат адаптирани към особените им характери
стики.

Принципът на прекратяване на оправомощаването и принципът на оттеглянето от орга
низация за колективно управление на авторски права след предизвестие в разумен срок
са два важни принципа, които укрепват позицията на носителите на права (член 5). До
кладчикът поддържа тази разпоредба, но би желал да направи два коментара. Първо, те
зи два принципа не трябва да се упражняват по начин, който представлява злоупотреба
с право. С оглед защита на всички творци, следва да се избягват ситуации, в които изп
ълнители с добра репутация оттеглят оправомощаването на правата, чието управление
носи най-малко приходи, за да оставят единствено най-трудните за управление права. 
Всъщност тази практика би могла да постави под опасност ефикасността на задачите н
а организациите за колективно управление на авторски права1. Второ, възможно е допъ
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2 В някои държави членки надзорните функции, посочени в член 8, се упражняват от управителния съвет. 
Не следва да се изисква създаването на специален орган.

лнително раздробяване на правата да направи по-трудно обединяването на необходими
я репертоар за предоставяне на многотериториално и многорепертоарно лицензиране. 
Както е посочено във въведението, би следвало да се осъществява необходимото съгла
суване между различните поставени цели.

В общ план докладчикът изразява предпочитанието си към ексклузивност на оправомо
щаването, като се има предвид, че в определени сектори, като аудиовизуалния, това по
нятие трябва да бъде разширено като общия сбор от права за един и същ носител на ра
зпространение. Ексклузивността на оправомощаването не защитава само мнозинството
творци, но и търговските ползватели. Така последните разполагат с по-голяма правна с
игурност и рискът да бъдат таксувани няколко пъти за използването на едни и същи пр
ава намалява.

Докладчикът подкрепя разпоредбите, които насърчават носителите на права да участва
т активно в работата и контрола на организациите за колективно управление на авторс
ки права. Следва да се предостави централна роля на събранието в системата за вземан
е на решения и контрол при зачитане на организационните модели на организациите за
колективно управление на национално равнище2. Доброто управление предполага осве
н това бързо вземане на решения, ето защо определени решения следва да могат да бъд
ат делегирани посредством устава на органа, който упражнява надзорната функция. Ос
вен това тъй като членове на организация за колективно управление могат да бъдат раз
лични категории носители на права, би следвало да им бъде гарантирано пропорциона
лно представителство, за да се избегнат конфликти на интереси. По-добро управление
предполага зачитане на това равновесие в организацията и работата�. Поради тази пр
ичина трябва да бъдат приети някои изменения в предложението за директива, като на
пример на член 7, параграф 8, който позволява на всеки член на организацията за коле
ктивно управление на авторски права да упълномощи „друго физическо или юридическ
о лице“ да присъства и да гласува на общото събрание от името на упълномощителя. Ч
леновете следва да могат да упълномощават единствено друго лице, което принадлежи
към същата категория. 

Член 10, който се отнася до управлението на приходите от авторски права, е без съмне
ние една от най-важните разпоредби за защита на интересите на творците. Инвестиран
ето на суми вместо разпределението им е честа практика на организациите за колектив
но управление на авторските права. Сама по себе си, тази практика не е спорна, тъй кат
о решенията за инвестиране се вземат от компетентните органи по прозрачен начин и с
ъответната организация за колективно управление на авторски права полага дължимат
а грижа. Що се отнася до разпределянето на приходите от тези инвестиции, докладчик
ът отчита, че по принцип тези суми трябва да бъдат изплатени на членовете на организ
ациите. Организациите за колективно управление на авторски права трябва да имат пра
во да пренасочват тези суми за разходи по управлението след като са се консултирали с
общото събрание на членовете на организацията и са получили одобрението им за това
с мнозинство. 

Що се отнася до разпределението на сумите, дължими на правоимащите лица, докладч
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икът ще проучи дали срокът от „12 месеца след края на финансовата година, в която с
а събрани приходите от управление на авторски права“, предвиден в член 12, парагра
ф 1, не може да бъде съкратен.  Сегашният текст на член 12, параграф 2, който позволя
ва на организацията за колективно управление на авторски права да взема решение за и
зползването на сумите, които не са били разпределени след пет години от края на бюд
жетната година, през която са събрани приходите от управление на авторски права, тря
бва да бъде преразгледан, за да предвиди предназначението на тези суми.

Изпълнението на задълженията от страна на организациите за колективно управление
на авторски права, по-специално в областта на разпределението на средства, предполаг
а те да бъдат незабавно информирани относно всеки полезен въпрос от страна на търго
вските ползватели. Във връзка с това докладчикът изразява съжаление от факта, че чле
н 18 не предвижда за ползвателите никакво задължение по отношение на организациит
е за колективно управление на авторските права.

Втора цел: оптимизиране на отношенията между организациите за колективно уп
равление на авторски права и търговските ползватели в интерес на потребителя

Независимо от разпоредбите на дял 3, които се отнасят само до музикалния сектор онл
айн, определени текстове от дялове 2 и 4 следва да бъдат прецизирани, преразгледани
и допълнени с цел оптимизиране на отношенията между организациите за колективно
управление на авторски права и търговските ползватели относно лицензирането.

Докладчикът констатира, че конфликтите между организациите за колективно управле
ние на авторски права и търговските ползватели не са по-рядко явление в страните, ко
ито са въвели предварително разрешение за организациите за колективно управление н
а авторските права (prior authorisation) или които са предвидили задължение за договар
яне по отношение на организациите. За сметка на това член 15, който урежда лицензир
ането, играе много важна роля в това отношение.

Редакцията на член 15, параграф 2, който се отнася до изчисляването на приложимите
тарифи за лицензиране, създава повече трудности, отколкото проблеми решава. От едн
а страна, използването по отношение на лицензирането понятие „икономическа стойн
ост на търгуваните права“, непълна формулировка, взаимствана от съдебната практика
на Съда, е мъглява и може да доведе до объркване. Освен това организациите за колект
ивно управление на авторските права ще трябва да направят тарифната си политика об
ществено достояние. Докладчикът счита, че тази политика трябва да бъде основана не
само на обективни, но и на ясни и прозрачни критерии, които биват направени общест
вено достояние преди преговорите и евентуално, да бъдат под контрола на компетентн
ия национален орган, посочен в член 39. Публикуването на тарифната политика следва
да се осъществява без да се засяга възможността на организациите за колективно управ
ление на авторските права да предлагат на ползвателите от търговския сектор диферен
цирани тарифи, по-специално при наличието на нов „бизнес модел“. От друга страна, 
в определени случаи лицензирането не е доброволно. Следователно трябва ясно да се п
ризнае възможността държавите членки да определят тарифите по законов път.  

Освен това организациите за колективно управление на авторските права трябва да отг
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3 Подобно на Директива 93/83/EИО „Кабел и спътник“
4 Организации за колективно управление на авторски права, издатели и търговски ползватели.

оварят в разумен срок на исканията за лиценз от страна на търговските ползватели. 

Що се отнася до разрешаването на спорове, докладчикът подчертава важността на алте
рнативните способи за разрешаване на спорове, за да може да се постигне резултат в ра
зумни срокове и на разумни цени. Докладчикът ще проучи различни варианти за допъл
ване на тези разпоредби. Освен това в случай на съдебно производство, би следвало да
се уточни приложимото право и компетентния съд, в случай, че седалищата на странит
е не са в една и съща държава членка. Би следвало също и да се уточни, че директивата
не налага на държавите членки задължението за създаване на нова юрисдикция. 

На последно място, в член 39 се споменават компетентните органи, които имат за зада
ча да контролират прилагането на директивата във всяка държава членка. Държавите ч
ленки не трябва да считат това за задължение за създаване на нови контролни органи. 
Въпреки това тези органи трябва да бъдат в достатъчна степен независими, да разполаг
ат с човешки и финансови ресурси и да упражняват ефективен контрол върху организа
циите за колективно управление на авторски права.

3-та цел: укрепване на единния цифров пазар в интерес на европейските граждан
и

Дял трети от предложението за директива се ограничава единствено до онлайн прават
а върху музикални произведения. Докладчикът подкрепя избора на Европейската коми
сия да ограничи тази втора част до музикалния сектор. Структурата и нуждите на други
те сектори, например на аудиовизуалния, са съвсем различни и изискват при необходи
мост осъществяването на други инициативи. Докладчикът ще предложи пълното изкл
ючване на радиооператорите от приложното поле на дял III за използването на музика, 
необходима за радиопредавания (член 33). За разлика от операторите, които предлагат
онлайн услуги, радиооператорите остават основно свързани към една логична близост.

Докладчикът винаги е защитавал идеята, че най-значителната трудност на вътрешния п
азар не е многотериториалното лицензиране. Най-голямата трудност се състои в събир
ането на глобален репертоар, който да позволи многотериториално и многорепертоарн
о лицензиране от една или повече „входни точки“.

Прилагането на правилата за конкуренцията възпрепятства въвеждането на единна вхо
дна точка в ЕС (one stop shop). Освен това въвеждането на механизъм на разширено ли
цензиране, съчетан с прилагането на принципа на „държава на произход“3 не отговаря
на основната тревога на ползвателите от търговския сектор, която е събирането на реп
ертоара. Следователно изборът на определени организации за колективно управление
на авторските права да предоставят многотериториални лицензи, в комбинация с въве
ждането на задължение за тези организации да представляват репертоара на други орга
низации (член 29), изглежда най-подходящото решение.

Една от точките, която беше изтъкната по време на широките консултации, проведени
от докладчика, е доверието на всички заинтересовани страни 4 в осъществяването на
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5 http://www.pro-music.org/index.php

„Global Repertoire Database“. Не може да се отрече, че съществуването на точна, пълна
и актуална база данни ще улесни многотериториалното и многорепертоарното лицензи
ране. 

Както вече беше посочено, между преследваните с директивата цели е необходимо да с
е направи компромис, тъй като осъществяването им може взаимно да си противоречи. 
Във връзка с това някои заинтересовани страни изказват опасение, че събирането на ре
пертоар и евентуалното създаване на разпределителни центрове („hubs“) ще облагодете
лства единствено англо-американския репертоар и ще бъде в ущърб на местните реперт
оари и културното многообразие. Това е въпрос, на който докладчикът ще обърне особ
ено внимание. 

Въпреки това би следвало да се отбележи, че понастоящем в Европа съществуват пове
че от 250 уебсайта, които предлагат музикални услуги онлайн и почти никой от тях не
разчита единствено на англо-американския репертоар 5. Всички взели участие в консул
тациите оператори, които предлагат музикални услуги онлайн, са посочили, че имат ну
жда от глобален репертоар или от доста разнообразен репертоар, за да започнат да пре
длагат услугите си.

В светлината на зачитането на поддържане на равновесие между различните цели на ди
рективата, докладчикът ще обърне особено внимание задължението „must carry“ от чле
н 29 да бъде формулирано по такъв начин, че да зачита в пълна степен целта на запазва
не на културното многообразие. Би могло също така да се предвиди, че организациите
за колективно управление на авторските права, които предоставят многотериториални
лицензи, допринасят за развитието и финансирането на културното многообразие в дър
жавите членки, чиито репертоари представляват.


