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15.5.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1665/2008, внесена от Becky Hogge, с британско гражданство, от 
името на Open Rights Group (Група за отворени права), подкрепена от 
13 952 подписа, относно удължаване на срока на защита на авторското 
право върху звукозаписи

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията се противопоставят на удължаването на срока на защита на 
авторското право и сродните му права, който ще бъде удължен с предложение на 
Комисията COM (2008) 464 за изменение на Директива 2006/116/ЕО, от 50 на 95 години 
за изпълнителите и продуцентите на фонограми или звукозаписи. Те искат при 
изменението на директивата да бъдат взети под внимание и професионалистите и 
потребителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Петицията, подписана от 13 952 лица, призовава европейските институции да 
гарантират, че политиката в областта на авторското право отразява интересите на 
всички засегнати заинтересовани страни, включително потребителите и организациите 
на обществен интерес, а не само на съдържателите на търговските права, които се 
застъпват за удължаването на сроковете на авторските права.  Вносителите вярват, че 



PE426.903v01-00 2/6 CM\784459BG.doc

BG

предложението за срока, както и политиката в областта на авторското право като цяло, 
е прекалено съсредоточено върху благосъстоянието на онези, които притежават 
авторски права и на тези, които събират и управляват авторски права.

Ефективността на предложението

Предложението на Комисията беше предшествано от оценка на въздействието1, която 
взе предвид гледните точки на всички заинтересовани участници, включително 
потребителите и организациите на обществения интерес. Службите на Комисията 
провериха редица проучвания, включително всички, споменати в петицията. Списъкът 
на проучванията може да бъде намерен на страница 13 от оценката на въздействието.
Комисията желае да изпъкне, че академичните изследвания, цитирани от вносителите 
съдържат общи разсъждения за политиката в областта на авторското право и изследват 
историята на правата на изпълнителите. Нито едно от цитираните от вносителите 
академични изследвания, с изключение на едно, не съдържа емпиричен анализ на 
ползите за изпълнителите или относно въздействието върху потребителите.

Оценката на въздействието, направена от Комисията, от своят страна се основава на 
емпирични данни и признава, че средния годишен допълнителен доход от 
удължаването на срока за изпълнителите от средна категория няма да нарасне 
значително (ако се сравнява със заплатите на високопоставените служители в банките и 
застрахователните дружества), но чувствително, ако се преценява от гледна точка на 
перспективите на средния изпълнител.

Доходът, който ще идна от по-дългия срок на правата за радио и ТВ излъчване, както и 
от пускане в барове и дискотеки ще достига до 737 евро.  Базата за това изчисление е, 
че доходът, който ще се полага на изпълнителите през първия десетгодишен период 
може да достигне 18 милиона евро и че около 24 500 изпълнители ще загубят защитата 
си през първите десет години.  Ако този доход, полагащ се за период от десет години 
(18 милиона евро) се раздели на 24 500 изпълнители, които ще загубят защитата си през 
тези десет години, средният доход на изпълнител за десетте години ще достига до 737 
евро.

Алтернативното изчис л е н и е  на вносителите (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf ) е погрешно. То разделя 
резултата на Комисията на десет, като предполага, че 24 500 изпълнители на година ще 
губят защита на правата си. Става ясно, че тази цифра се отнася обаче до общия брой 
изпълнители, които ще загубят защита за периода от 10 години .

Допълнителни доходи за изпълнителите идват от фонда на студийните музиканти. 
Противно на твърдението на вносителите, този фонд специално не подпомага "богати и 
известни" изпълнители, а студийните музиканти.  Фондът на студийните музиканти ще 
отпуска между 130 и 2065 евро на година допълнителни доходи за студийните 

                                               
1 Работен документ на службите на Комисията: "Оценка на въздействието върху правното и 

икономическото положение на изпълнители и производители на записи в Европейския съюз".  
23 април 2008 г., http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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музиканти от средна категория.  Докато вносителите на петицията смятат тези цифри за 
незначителни, студийните музиканти смятат друго.
И в този случай изчисленията на вносителите са погрешни (виж цитираното по-горе).  
То предполага, че всички изпълнители ще могат да получат доходи от фонда за 
студийните музиканти, докато в действителност фондът е създаден да предоставя 
компенсации само на изпълнители, които са преотстъпили всичките си права срещу 
еднократно заплащане. Поради това приходите, получени от фонда явно не касаят 
успешните известни изпълнители.

Горното изчисление не включва допълнителните доходи, които известните 
изпълнители, които имат договори за запазени права, ще получат вследствие на факта, 
че няма да има повече удръжки за предоставяне на права в рамките на удължения срок. 
За тези изпълнители, които никога не са получавали приходи за авторските си права в 
първите 50 години поради това, че звукозаписната компания не е възстановила 
инвестициите си, предложението включва "чисто досие". Това означава, че тези 
изпълнители действително ще започнат да получават приходи за авторските си права в 
удължения период - понеже остатъкът от сумата, дължима на продуцента на записите 
ще бъде отменен.

По този начин предложението ще доведе до значително нарастване на приходите, по-
специално в по-късен етап от живота, на голямо мнозинство от слабо известни или 
неизвестни изпълнители, и особено на тези изпълнители, които преди това не са имали 
приходи от преотстъпени права, както и студийните музиканти, които за първи път в 
кариерата си ще получат допълнителни доходи от фонда.

Фактът, че продуцентите на звукозаписи също ще имат полза от удължаването на 
срока, и поради това допълнителни печалби, е необходимо условие, за да се задейства 
фондът. Ако няма продажби на звукозаписи, няма да има и приток на печалба за 
изпълнителите на живо.

Според предложението на Комисията фондът ще се състои на 20% от печалбите от 
продажбите, реализирани от звукозаписните компании в удължение период.  Фактът, че
звукозаписната индустрия постоянно, но досега без успех, се е опитвала да намали 
сумите, които да бъдат заделяни за фонда показва, че това предложение не е подарък за 
звукозаписната индустрия.

Нещо повече, продуцентите на звукозаписи ще плащат повече хонорари за 
преотстъпени права в удължения период, тъй като ще изплащат правата на всички 
изпълнители.  Това правило постоянно се игнорира от критично настроените научни 
изследвания.

Загриженост на обществеността

Комисията, след като взе предвид всички гледни точки, счита, че предложението за 
удължаване на срока е наистина балансирано. Преговорите с Европейския парламент и 
със Съвета на министрите в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение 
също гарантират, че окончателният текст няма да игнорира загрижеността, изразена от 
европейските граждани или от националните органи.
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Комисията смята, че сравнението с инициативата за патентите за софтуер е напълно 
неподходящо, и посочва широката подкрепа, която предложението получи от 
сдруженията на музикантите като ясно доказателство в тази посока.  Това, което се 
цели с предложението за удължаване на срока не е оцеляването на звукозаписната 
индустрия, нито защитата на малцинството корпоративни интереси, а отдавна 
дължимото признание на това, че изпълнителите, певците, диригентите на оркестри и 
хористи зависят от приходите за преотстъпени права, за да получават достойни доходи 
за живот.

Звукозаписи в публичната сфера

Предложението за удължаване на срока засяга само правата на изпълнителите и 
продуцентите на звукозаписи. Това означава, че ако предложението бъде прието през 
2010 г., само правата на изпълнителите и продуцентите от 1960 г. нататък ще бъдат 
удължени.

Това, което вносителите не споменават е, че авторските права има продължителност 70 
години след смъртта на най-късно починалия съавтор.  Това обикновено означава, че 
авторски произведения остава защитени до 140 или 150 години. Авторските права (на 
композитори и автори на текстове) за звукозаписите от 1960 г. нататък ще продължат 
да бъдат в сила още дълго време след изтичането на дори удължения срок на правата на 
изпълнителите.  Едва когато изтече срокът на защита на авторските права, дадено 
музикално произведение може да се счита за обществено достояние.  Това означава, че 
възнаграждения ще трябва да се изплащат на авторите още дълъг период от време, дори 
ако звукозаписът е загубил защита.

Клаузата "използваш правата или ги губиш"

Целта на клаузата "използваш правата или ги губиш" е да се позволи на изпълнителите 
да си възвърнат правата върху записа, ако продуцентът не продава записи, но които има 
негови изпълнения, по интернет или в магазините. След това изпълнителят може или да 
преиздаде сам музиката, или да намери друг продуцент, който желае да го направи.

Вносителите погрешно предполагат, че изпълнителите или потребителите поемат 
тежестта да доказват, че записът "е публикуван някога някъде".  Това не отразява 
адекватно структурата на клаузата "използваш правата или ги губиш".  Тази клауза 
изрично предвижда изпълнителите да могат да уведомяват продуцента за намерението 
си да прекратят договора, в случай че продуцентът не предлага звукозаписите онлайн 
или на физически носител - компактдиск.  Ако продуцентът не се възползва от двата 
начина на експлоатация, преотстъпените авторски права се връщат при изпълнителя, а 
правата на продуцента върху звукозаписа се погасяват.
    
Аудиовизуален аспект

Предложението, както е изготвено, не включва аудиовизуалния сектор.  В процеса на 
преговори Комисията посочи, че са необходими повече проучвания на този сектор, 
преди да се внесе предложение за действие. Поради това сегашното предложение 
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съдържа текст, който определя, че Комисията ще направи отделна оценка на 
въздействието върху изпълнителите за аудиовизуалния сектор.

Яснота

Комисията е съгласна с това, че въпросите на изпълнението на разпоредбите не бива да 
се бъркат с продължителността и обхвата на правата на интелектуалната собственост.
Настоящото предложение на предвижда мерки за изпълнение.  По скоро, с 
удължаването на срока на закрила предложение улеснява тези права, като съразмерно 
възнаграждение за излъчване и разпространение в обществеността, което позволява на 
изпълнителите да получат преки приходи без да трябва да прилагат затруднителни 
мерки за изпълнение или технологии за цифрово управление на правата.

Принцип на основания на доказателства подход

Комисията счита, че е представила обширни доказателства в оценката на 
въздействието. Оценката на въздействието изследва и въпроса за цените за 
потребителите. Няма доказателство, което да сочи към причинно следствена връзка 
между защитата на правата на изпълнителите или продуцентите и продажната цена на 
звукозаписите. Комисията стигна до заключението, че ценообразуването на 
звукозаписите се влияе от много други фактори, включително пространството върху 
магазинните рафтове или делът от цената, оставащ за продавача.  Емпиричните 
доказателства показват, че няма намаляване на цените на звукозаписите след 
изтичането на срока на авторските права или правата на изпълнителите. В голяма 
степен това се дължи на факта, че авторите все още получават възнаграждение за 
песните си (защитени в продължение на целия им живот плюс седемдесет години) и че 
компаниите в публичния сектор продават на същите цени като звукозаписните 
компании.

Що се отнася до онлайн продажбите, цените, предлагани от големите разпространители 
като iTunes, са едни и същи за едно изпълнение, независимо от това, дали правата за 
него са в или извън срока на закрила.

Абонаментните услуги предлагат достъп до репертоар или определен брой от 
звукозаписи срещу месечно заплащане и тази цена не се променя в зависимост от броя 
на записи със защитени или незащитени права.

Пакетен достъп до музикални услуги като "Nokia върви с музиката" ("Nokia comes with 
music" - мобилни телефони) или "Orange music max" (ISP, мобилни услуги) също имат 
една и съща цена независимо от вида на записаните звукозаписи.

От 100 музикални услуги, наблюдавани от последния брой на "Observatoire de la 
musique: Etat des lieux de l'offre de musique numérique au premier semestre 2008" 
(Музикален наблюдател: състоянието на предлагането на дигитална музика в първото 
полугодие на 2008 г.) само една предлага достъп до звукозаписи, които вече не стоят 
под закрила на авторски права.  Цената от 1 евро на запис е идентична с цената за 
записи, правата на които са още под закрила.
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Състояние на предложението

Европейският парламент провери и гласува предложението в четири различни 
комисии: комисията по култура и образование (10 декември 2008 г.), комисията по 
вътрешен пазар и защита на потребителите (12 декември 2008 г.), комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика (16 декември 2008 г.) и водещата комисия по 
правни въпроси (18 февруари 2009 г.). Гласуванията са в голяма степен положителни.

Продължават преговорите в Съвета и изглежда, че Съветът и ЕП имат общи становища 
по доста въпроси.  Точките на съвпадение изглежда са около удължаване на срока, 
ограничено до 70 години и фонд на студийните музиканти, клауза за "чисто досие" и 
разпоредба  "използваш правата или ги губиш", възможна за всички звукозаписи, 
независимо дали са направени преди или след влизането в сила на новия срок.

Заключения

Комисията вярва, че предложението е обсъдено обстойно с мнения от всички 
заинтересовани страни и представлява балансиран законодателен текст.  
Първоначалната цел на предложението беше да се подпомогне икономическото 
положение на изпълнителите. Фактът, че изпълнителите очакват с нетърпение да се 
приеме предложението показва, че бъдещите резултати са тези, които са посочени от 
Комисията в обширната оценка на въздействието.


