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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът като цяло подкрепя предложението на Комисията да се удължи срока на 
закрила за изпълнителите и продуцентите на звукозаписи от 50 на 95 години. Като има 
предвид, че предложението е приемливо отражение на факта, че изпълнителите все по-
често надживяват съществуващия 50 годишен период на закрила, докладчикът не 
предлага изменения в това отношение.

Предложението също така включва съпътстващи мерки като например създаването на 
фонд за студийни музиканти и също така се стреми да въведе единен начин за 
изчисляване на срока на закрила, който се прилага за музикална композиция с текст, за 
която имат принос няколко автори. Отделните държави-членки прилагат различни 
системи за подобни съвместно създадени композиции. Това води до трудности при 
администрирането на авторските права в Общността и също трудности при 
трансграничното разпределяне на роялти за експлоатация в различни държави-членки. 
Докладчикът подкрепя предложението за хармонизиране на правилата в това 
отношение, като счита, че настоящите несъответствия затрудняват ефективното 
функциониране на вътрешния пазар.

Докладчикът като цяло подкрепя идеята за въвеждането на клауза „използваш правата 
или ги губиш” в договорите между изпълнителите и продуцентите на звукозаписи, но 
счита, че в тази част на предложението следва да се внесат известни промени. 

На първо място, съгласно настоящето предложение ако се извършва запис на няколко 
изпълнители едновременно, те са задължени да действат заедно при прекратяването на 
договорите си за предоставяне или прехвърляне на права. Това означава, че всъщност 
50 години след записването изпълнителите ще трябва да се договарят по този въпрос. 
Това не е реалистично и според докладчика следва да се промени в посока да се 
позволи на изпълнителите да действат самостоятелно.
Освен това настоящето предложение се отнася до предоставянето на разумен срок на 
изпълнителя, през които той да използва изпълнението си, чийто права изтичат. Но в 
предложението за тази цел се предвижда една година. Докладчикът не счита, че това е 
разумен срок и изразява становището, че в това отношение един петгодишен период е 
по-подходящ.

Докладчикът също така предлага да се включи изменение, което да призове Комисията 
след пет години да представи доклад на Европейския парламент и Съвета относно 
функционирането на преходните мерки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 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 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.

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 2

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 

(7) Следователно срокът на закрила на 
записи на изпълнения и на звукозаписи 
следва да бъде удължен до 95 години 
след съответната отправна точка.
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съобщаване.

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 3

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) Държавите-членки би следвало да 
могат свободно да приемат 
разпоредби по тълкуването, 
адаптирането, прекратяването и по-
нататъшното изпълнение на 
договорите, уреждащи предоставяне 
или прехвърляне на правата на 
изпълнителя върху записа на неговото 
изпълнение на продуцент на 
звукозаписи и сключени преди 
удължаването на срока на закрила, 
произтичащо от настоящата 
директива.

Обосновка

Не изглежда уместно предложените промени в Директива 2006/116/ЕО да изменят 
правилата на държавите-членки по тълкуването, адаптирането, прекратяването и 
по-нататъшното изпълнение на договорите за предоставяне или прехвърляне на 
правата на изпълнителите в полза на продуцент на звукозаписи. Следователно 
националните правила относно предоставянето или прехвърлянето на права на 
изпълнители и начинът, по който се прекъсват подобни прехвърляния и 
предоставяния, следва да определя използването на клаузата „използваш правата или 
ги губиш“, предвидена в член 10а, параграф 6.

Изменение 4
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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 
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

Изменение 5

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 

(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.



AD\758874BG.doc 7/13 PE415.148v04-00

BG

правила. 

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) За да бъдат отново балансирани 
договорите, чрез които 
изпълнителите прехвърлят срещу 
роялти своите изключителни права 
на продуцент 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 права 
на продуценти на звукозаписи срещу 
роялти или възнаграждение. За да 
могат изпълнителите да се 
възползват изцяло от удължения срок 
на закрила, държавите-членки следва 
да гарантират, че по силата на 
сключени споразумения между 
продуцентите на звукозаписи и 
изпълнителите, за времето на 
удължения срок на изпълнителите се 
изплаща роялти, което не се 
намалява заради авансови плащания 
или договорно определени удръжки.

Обосновка

Тази разпоредба е от същностно значение, за да могат изпълнителите да се 
възползват от всички дължими роялти 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 крайна сметка може да се окаже полезен само за малцинство известни артисти.

Изменение 7
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) В случаите, когато един 
звукозапис съдържа запис на 
изпълненията на множество 
изпълнители, държавите-членки 
следва да имат свободата да решат 
дали изпълнителите могат да 
прекратят предоставянето или 
прехвърлянето на правата заедно или 
поотделно.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Различното третиране на музикалните и аудиовизуалните изпълнители е напълно 
неприемливо, тъй като Директива 93/98/ЕИО, чиято кодифицирана версия е 
Директива 2006/116/ЕО, не прави разлика 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.

Изменение 9
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/EО
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 
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. № на 
директивата за изменение]/ЕО, 
правата на изпълнителя и на 
продуцента на звукозаписи престават 
да бъдат защитени на 31 декември 
през въпросната година.

заличава се

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 суми, е 
разумно те да бъдат включени в приложното поле на мярката.

Изменение 10
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/EО
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 
дружество за колективно управление.

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 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/EО
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 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 

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 има достъп 
до тях по време и на място, които лично 
е избрал, изпълнителят може да 
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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.

прекрати договора за предоставяне или 
прехвърляне в съответствие с 
приложимите национални закони. 
Ако договорът за предоставяне или 
прехвърляне е прекратен съгласно 
изречение 1 или 2, правата на 
продуцента на звукозаписи върху 
звукозаписа се погасяват.

Обосновка

Не е реалистично да бъдат задължени изпълнителите да действат заедно. 

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2006/116/EО
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 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

Не е реалистично да бъдат задължени изпълнителите да действат заедно. Освен 
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това съображение 16 се отнася до предоставянето на разумен срок на изпълнителя, 
през който той да използва изпълнението си, чийто права изтичат. Една година обаче 
не се счита за разумен срок, докато пет години са по-подходящи като срок.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5 а (нова)
Директива 2006/116/EО
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) добавя се следният член:
„Член 11а
Изготвяне на доклад 
До пет години след датата на влизане 
в сила на Директива .../.../ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ...*, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
доклад относно функционирането на 
разпоредбите по член 10а, параграфи 
от 3 до 5 на настоящата директива.
* ОВ: моля въведете номера и датата на 
настоящата директива.”

Обосновка

 Изготвянето на доклад ще даде възможност на Европейския парламент и Съвета да 
осъществят мониторинг върху последиците от промените, по-специално по 
отношение на транснационалните мерки.
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