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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията за удължаване на 
срока за закрила на сродните права и създаване на допълнителни преходни защитни 
мерки. В предложението се признава значението на творческия и художествения принос 
на изпълнителите, който трябва да се отрази по подходящ начин в срока на закрила.

Въпреки това докладчикът по становище счита, че за по-доброто постигане на тези цели, в 
предложението биха могли да се внесат още изменения, за да се вземе предвид 
икономическата и социалната действителност и най-новите достижения в областта на 
технологиите;  и следователно предлага група изменения в следните основни насоки:

(i) разширяване на обхвата чрез включване на аудиовизуалните изпълнители;
(ii) заличаване на изключението за малките звукозаписни компании по отношение на 

приноса за фонда, създаден за студийни музиканти;
(iii) опростяване на управлението на този фонд;
(iv)по-голяма гъвкавост по отношение на клаузата "използваш правата или ги 

губиш";
(v) допълнителна оценка относно публикуването на изпълнения в интернет.

(i) Разширяване на обхвата чрез включване на аудиовизуалните изпълнители

Творческият принос на всички изпълнители следва да се признава и отразява при 
внасянето на изменения в 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 заличаване на 
разграничението между записа на изпълнение чрез звукозапис или под друга форма.
Наред с това следва да се прилагат същите начални дати, от които започва да се 
изчислява срокът на закрилата на правата на изпълнителите и правата на продуцентите 
(както е предвидено в член 3, параграф 2). (Свързани изменения: изменение 1 от 
проектостановището относно съображение 5; изменение 2 от проектостановището 
относно съображение 7; и изменение 10 от проектостановището относно член 3, 
параграф 1 от Директива  2006/116/EО.)

(ii) Заличаване на изключението за малките звукозаписни компании по отношение 
на приноса за фонда, създаден за студийни музиканти

Комисията предложи допускане на изключение за малките звукозаписни продуценти от 
правилото за заделяне на най-малко 20% от приходите за принос към фонда, създаден 
за студийни музиканти. Такова изключение би създало несправедлива ситуация за 
изпълнителите и би довело до нарушен баланс между интересите на изпълнителите и 
малките продуцентски компании. В допълнение, големите звукозаписни продуценти 
могат също така да избягнат плащането на допълнително възнаграждение чрез 
подписване на лицензионни договори с по-малки звукозаписни продуценти.
Следователно се предлага заличаването на това изключение. (Свързани изменения:
изменение 4 от проектостановището относно съображение 12; и изменение 12 от 
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проектостановището относно член 10 a (нов), параграф 4, алинея 2 от Директива  
2006/116/EО.)

(iii) Опростяване на управлението на този фонд

С оглед опростяване на административните процедури, управлението на горепосочения 
фонд следва да се възложи на дружествата за колективно управление. (Свързани 
изменения: изменение 5 от проектостановището относно съображение 13; изменение 6 
от проектостановището относно съображение 14 a (ново); и изменение 13 от 
проектостановището относно член 10 a (нов), параграф 5 от Директива  2006/116/EО.)

(iv) По-голяма гъвкавост по отношение на клаузата "използваш правата или ги 
губиш"

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. (Свързано изменение: изменение 14 от проектостановището относно член 
10 a (нов), параграф 6, алинея 2.)

(v) Допълнителна оценка относно публикуването на изпълнения в интернет

С увеличаването на ползването и търсенето на он-лайн услуги, публикуването на 
изпълнения в интернет следва да се проучи по-подробно. Комисията следва да бъде 
насърчена да извърши оценка на настоящото правно и икономическо положение и да 
оцени последиците от този избор. В рамките на такава една оценка следва да се обърне 
специално внимание на практическото администриране на искането за плащане на 
справедливо възнаграждение на изпълнителите (като например как да се изчислят 
финансовите ползи; и кой следва да плати това възнаграждение); правилата и 
задълженията, произтичащи от съответните международни конвенции, следва също да 
бъдат внимателно разгледани. (Свързано изменение: изменение 9 относно съображение 
19 в (ново)).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

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.

(9) С цел да се гарантира, че 
изпълнителите, а не продуцентите 
на звукозаписи се ползват от 
удължения срок на закрила, в 
настоящата директива следва да 
бъде предвидено, че никой валиден 
договор, който предвижда удължаване 
на срока на закрила, не поражда 
правно действие по отношение на 
срока на закрила, удължен от 50 
години до края на живота на 
изпълнителя.

Обосновка

Настоящото изменение е предназначено да гарантира, че изпълнителите реално 
могат да се възползват от допълнителния срок. Следователно не трябва да се смята, 
че съществуващите договорни разпоредби осигуряват допълнителен срок за 
продуцентите на записи. За да се избегнат проблеми, свързани с координацията във 
връзка с допълнителния срок, управлението на правата следва да бъде поверено на 
дружествата за колективно управление. Това ще изисква администриране от страна 
на дружествата за колективно управление на правата за възпроизвеждане и 
разпространение във връзка със записите на изпълненията през удължения срок.  
Поради това, че дружествата за колективно управление ще позволяват на всеки 
оператор да ползва изпълнението, няма да има нужда от клаузата „използваш 
правата или ги губиш“. Предвид това, че дружествата за колективно управление ще 
съхраняват информация за изпълнителите, чиито изпълнения са включени в 
звукозаписи, могат да се избегнат проблеми, свързани с липсата на яснота за това 
кога една творба става обществено достояние.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Първата съпътстваща преходна 
мярка не трябва да води до 
прекомерна административната 

заличава се
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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.

Обосновка

Предложеното изключение създава несправедлива ситуация за изпълнителите и води 
до нарушен баланс между интересите на изпълнителите и на малките продуцентски 
компании. В допълнение, големите звукозаписни компании могат също така да 
избягнат плащането на допълнително възнаграждение чрез подписване на 
лицензионни договори с по-малки звукозаписни продуценти. (Свързано с изменението 
на член 10 a (нов), параграф 4, алинея 2 от Директива 2006/116/EО.)

Изменение 3

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, 

(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.
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могат да се прилагат националните 
правила.

Обосновка

Управлението на тези парични средства следва да бъде поверено на дружества за 
колективно управление, с цел въпросните парични средства да бъдат предоставени 
ефективно на бенефициентите, посочени в оригиналното предложение на 
Европейската комисия, т.е. студийните музиканти.

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Част от първата съпътстваща 
преходна мярка следва да бъде 
задължително 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, съществена 
част от който е музиката от законно 
издадени звукозаписи. Тази система 
на управление на колективни права 
допълва правилата за 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.

Обосновка

С цел да се опростят административните процедури, наред с другото, за да могат 
радио- и телевизионните излъчващи оператори да уреждат необходимите права от 
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типа “при поискване” за своите продукции, дружествата за колективно управление 
следва да бъдат натоварени с управлението на допълнителното годишно 
възнаграждение. (Свързано с изменението на член 10 a (нов), параграф 5 от 
Директива 2006/116/EО.)

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Настоящата директива следва 
да предвижда преоценка на правната 
закрила на изпълнителите. 
Цифровата среда предоставя нови 
възможности за използване на 
защитено съдържание, от които 
следва да се възползват всички 
носители на права. За постигане на 
тази цел следва да бъдат направени 
оценки на въздействието на 
общностно равнище и от държавите-
членки, за да се прецени как следва да 
бъде подобрена правната закрила на 
изпълнителите, особено с 
въвеждането на изключително право 
за предоставяне на публиката, в полза 
на изпълнителите, на ползването на 
техните изпълнения по такъв начин, 
че всеки да има достъп до тях по 
време и на място, които лично е 
избрал (т.е. услуги от типа “при 
поискване”).  В рамките на такива 
оценки следва да се обърне специално 
внимание на практическото 
администриране на искания за 
справедливо възнаграждение на 
изпълнителите (като например 
определянето на финансовите ползи; 
и отговорността за изплащането на 
възнаграждение).  Правилата и 
задълженията, заложени в 
съответните международни 
конвенции, следва също да бъдат 
внимателно разгледани.
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Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) За да бъдат отново балансирани 
договорите, чрез които 
изпълнителите прехвърлят срещу 
авторско възнаграждение своите 
изключителни права на продуцент на 
звукозаписи, към удължаването на 
срока следва да се прибави 
допълнително условие, което да се 
базира на принципа „започваш на 
чисто“ за изпълнителите, които са 
предоставили гореспоменатите права 
на продуценти на звукозаписи срещу 
авторско или 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 
продуцентите на звукозаписи и 
изпълнителите, за времето на 
удължения срок на изпълнителите се 
изплаща авторско възнаграждение, 
без приспадане на авансови плащания 
или договорно определени удръжки.

Обосновка

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

Изменение 7
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Ако е необходимо, държавите-
членки следва да гарантират, че 
удължаването на срока на закрила на 
правата на изпълнителите е 
придружено от законодателни 
разпоредби, които предоставят 
закрила на изпълнителите под
формата на справедливи договорни 
условия за предоставянето или 
прехвърлянето на права.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Следното изречение се добавя в 
края на член 3, параграф 1:

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

- 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 
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95 години след датата на по-ранното 
първо публикуване или първото 
такова съобщаване.

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 открие производство срещу 
Гърция, тъй като счита, че гръцките разпоредби са за предпочитане пред 
настоящото хармонизирано право. Удължаването на срока за продуцентите на 
звукозаписи не е оправдано, тъй като определеният срок от 50 години е повече от 
достатъчен за възстановяване на инвестициите. 

Изменение 9

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

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

Обосновка

С оглед гарантиране използването на звукозаписите по време на 50-годишния срок на 
закрила в полза на изпълнителите, към правата на продуцентите на звукозаписи се 
добавя допълнителна уговорка. Когато издаден звукозапис престане да бъде на 
разположение на публиката в продължение на 3 години, изпълнителите могат да 
изискат правата си върху изпълненията и правата върху звукозаписите (без които 
горепосочените права няма да могат да се ползват). Когато всички изпълнители се 
изявяват заедно на концерт, тези права принадлежат на изпълнителите, които 
могат да сключат нов договор за ползването им, с цел предоставяне на записа на 
разположение на отделни лица или на публиката.  Когато изпълнителите не могат 
или не желаят да се изявят на концерт, правата трябва да принадлежат на 
дружество за колективно управление, което ще разпределя справедливо приходите 
между отделните изпълнители.

Изменение 10
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2006/116/EО
Член 10а - 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 
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 (наричан по-
нататък „договор за предоставяне или 
прехвърляне“), престава да поражда 
правно действие след момента, в който 
по силата на член 3, параграф 1 в 
редакцията им, преди изменението с 
Директива [// въведете № на 
директивата за изменение], правата на 
изпълнителя престават да бъдат 
защитени по отношение съответно на 
записа на изпълнението.

Обосновка

Настоящото изменение е предназначено да гарантира, че изпълнителите реално 
могат да се възползват от допълнителния срок. Следователно не трябва да се смята, 
че съществуващите договорни разпоредби осигуряват допълнителен срок за 
продуцентите на звукозаписи. За да се избегнат проблеми, свързани с координацията 
във връзка с допълнителния срок, управлението на правата следва да бъде поверено на 
дружествата за колективно управление. Това ще изисква администриране от страна 
на дружествата за колективно управление на правата за възпроизвеждане и 
разпространение във връзка със записите на изпълненията през удължения срок. 
Поради това, че дружествата за колективно управление ще позволяват на всеки 
оператор да ползва изпълнението, няма да има нужда от клаузата „използваш 
правата или ги губиш“. Предвид това, че дружествата за колективно управление ще 
съхраняват информация за изпълнителите, чиито изпълнения са включени в
звукозаписи, могат да се избегнат проблеми, свързани с липсата на яснота за това 
кога една творба става обществено достояние.

Изменение 11
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2006/116/EО
Член 10а - 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. 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.

Обосновка

Настоящото изменение е предназначено да гарантира, че изпълнителите реално 
могат да се възползват от допълнителния срок. Следователно не трябва да се смята, 
че съществуващите договорни разпоредби осигуряват допълнителен срок за 
продуцентите на звукозаписи. За да се избегнат проблеми, свързани с координацията 
във връзка с допълнителния срок, управлението на правата следва да бъде поверено на 
дружествата за колективно управление. Това ще изисква администриране от страна 
на дружествата за колективно управление на правата за възпроизвеждане и 
разпространение във връзка със записите на изпълненията през удължения срок.  
Поради това, че дружествата за колективно управление ще позволяват на всеки 
оператор да ползва изпълнението, няма да има нужда от клаузата „използваш 
правата или ги губиш“. Предвид това, че дружествата за колективно управление ще 
съхраняват информация за изпълнителите, чиито изпълнения са включени в 
звукозаписи, могат да се избегнат проблеми, свързани с липсата на яснота за това 
кога една творба става обществено достояние.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2006/116/EО
Член 10а - параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато изпълнител е прехвърлил 
изключителните си права върху 
периодично плащане, от 
периодичното плащане, дължимо на 
изпълнителя, не се удържат нито 
авансови плащания, нито договорно 
определени удръжки.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2006/116/EО
Член 10а - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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. Дружеството за колективно 
управление разпределя получените от 
използването на звукозаписи приходи 
справедливо и по такъв начин, че 
разпределението да отразява 
естеството и размера на приноса на 
всеки изпълнител, чието защитено 
изпълнение е включено в звукозапис.

Обосновка

Настоящото изменение е предназначено да гарантира, че изпълнителите реално 
могат да се възползват от допълнителния срок. Следователно не трябва да се смята, 
че съществуващите договорни разпоредби осигуряват допълнителен срок за 
продуцентите на звукозаписи. За да се избегнат проблеми, свързани с координацията 
във връзка с допълнителния срок, управлението на правата следва да бъде поверено на 
дружествата за колективно управление. Това ще изисква администриране от страна 
на дружествата за колективно управление на правата за възпроизвеждане и 
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разпространение във връзка със записите на изпълненията през удължения срок.  
Поради това, че дружествата за колективно управление ще позволяват на всеки 
оператор да ползва изпълнението, няма да има нужда от клаузата „използваш 
правата или ги губиш“. Предвид това, че дружествата за колективно управление ще 
съхраняват информация за изпълнителите, чиито изпълнения са включени в 
звукозаписи, могат да се избегнат проблеми, свързани с липсата на яснота за това 
кога една творба става обществено достояние.

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Директива 2006/116/EО
Член 10а - 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 
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 изменящата 
директива]/ЕО, правата на 
изпълнителя и на продуцента на 
звукозаписи престават да бъдат 
защитени на 31 декември от 
въпросната година. 

заличава се

Обосновка
Предложеното изключение създава несправедлива ситуация за изпълнителите и води 
до нарушен баланс между интересите на изпълнителите и на малките продуцентски 
компании. В допълнение, големите звукозаписни компании могат също така да 
избягнат плащането на допълнително възнаграждение чрез подписване на 
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лицензионни договори с по-малки звукозаписни продуценти. (Свързано с изменението 
на Съображение 12.)

Изменение 15

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 гарантират, че
правото за получаване на допълнително 
годишно възнаграждение, посочено в 
параграф 3, се администрира от 
дружество за колективно управление.

Обосновка

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

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. С оглед на упражняването на 
правата по отношение на услуги от 
типа “при поискване”, предоставяни 
от операторите на излъчвания за 
техните радио- и телевизионни 
продукции, които съдържат музика 
от законно издадени звукозаписи, 
държавите-членки трябва да 
гарантират, че правата на 
изпълнителите и продуцентите на 
звукозаписи да разрешават или 
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отказват съответното използване се 
упражняват изключително чрез 
дружеството за колективно 
управление, което е създадено с цел 
събиране и разпределение на 
постъпленията от излъчването на 
такива звукозаписи.

Обосновка

Докато уреждането на правата в областта на авторските права срещу подходящо 
възнаграждение чрез съответното дружество за колективно управление е възможно, 
то липсва съответно правно задължение в областта на сродните права.

Предложената разпоредба облекчава уреждането на правата на радио- и 
телевизионните оператори, гарантира справедливо възнаграждение за носителите на 
правата и дава възможност за достъп на гражданите на Европа до документи с 
културно, историческо и политическо значение от архивите на радио- и 
телевизионните оператори.

Изменение 17

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

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 

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 
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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.

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 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.

Изменение 18

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

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, 
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следва да му се даде добра възможност за използване на неговото изпълнение, преди 
той 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 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Добавя се следният член:
"Член 10аа
Когато изпълнител е предоставил 
или прехвърлил изключителното 
право да разрешава или отказва 
предоставяне на достъп на 
публиката, по жичен или безжичен 
път, до записа на неговото 
изпълнение по такъв начин, че всеки 
да има достъп до тях по време и на 
място, които лично е избрал, 
изпълнителят запазва правото си да 
получи справедливо възнаграждение, 
платимо от потребителя за 
предоставянето на записа на 
неговото изпълнение на публиката.
Изпълнителят не може да се откаже 
от правото си да получи справедливо 
възнаграждение за предоставянето на 
неговото изпълнението на публиката.
Това възнаграждение се събира и 
администрира от дружество на 
изпълнители за колективно 
управление."

Обосновка

Правото на изпълнителите на възнаграждение трябва да бъде признато от лицата, 
които предоставят достъп на публиката до изпълнението.
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