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Предмет: Измени на Законот за авторското право и сродните права,
усвоени на 26 август 2015 (објавени во Службен весник на РМ
бр.154 од 04.09.2015, на сила од 17 септември 2015)

Почитуван Претседателе,

Ви пишувам во својство на генерален извршен директор на IFPI -
Меѓународната организација на фонограмската индустрија, здружение
кое ја претставува продуцентската индустрија низ целиот свет. IFPI брои
околу 1.300 членови во 63 земји, вклучувајќи ги едновремено и
најголемите меѓународни компании и независните продуцентски куќи.

Како што можеби веќе Ви е познато, како носители на права, нашите
компании-членови се потпираат на компаниите за лиценцирање на
музика (MLC) за колективното управување со нивните права на
емитување и јавно соопштување, кои пак стануваат се поважен дел од
целокупниот приход на музичката индустрија. IFPI блиско соработува со
ваквите компании за лиценцирање на музика од областа на
продуцентската индустрија низ целиот свет. Во Македонија
соработуваме со ММИ, организацијата за колективно управување која ги
претставува продуцентите и изведувачите.

Имаме сознание дека Собранието неодамна усвои измени на Законот за
авторското право и сродните права и тоа во „скратена постапка„, без
советување со релевантните (засегнатите) страни. Длабоко сме
загрижени дека споменатите измени ја поткопуваат вредноста на
правата на сите носители како и развојот на македонскиот музички пазар,
кој пак има значаен потенцијал за македонската економија. Понатаму,
воведените одредби не се во согласност со европското законодавство и
меѓународните договори, имено Римската конвенција за заштита на



изведувачите, произведувачите на фонограми и радиодифузните
организации како и Договорот на Светската организација за
интелектуална сопственост за изведби и фонограми. Овие измени ќе
водат кон кршење на обврските на Македонија кои за неа произлегуваат
од потпишаните и ратификувани меѓународни договори од областа на
авторското право.

Особено сме загрижени за следните прашања:

1. Фиксната граница на надоместокот за емитување заснована на
произволен критериум наместо на вредноста на правата во
прометот (пазарна вредност), и заснована на неправедна поделба
на авторите и носителите на сродни права (чл.137, точки 4-5).

Долго востановена практика на индустријата, прифатена на светско ниво,
е дозволите за емитување примарно да се одредуваат преку преговори
помеѓу носителите на правата и корисниците. Таквите дозволи
вообичаено ги земаат предвид интересите на носителите на правата,
корисниците и општата јавност, како и вредноста на употребата на
правата кои се користат. Директивата на ЕУ за колективно управување
на правата 2014/26/ЕУ тоа прецизно го одредува; во согласност со
Директивата, формирањето на тарифата треба да биде засновано на
економската вредност на употребата на правата во прометот (чл.16(2)(2)).

Фиксната граница кој е воведена во законот, заснована на просечната
месечна плата, како и на видовите категории на радиодифузери според
територијалниот опсег на нивната дозвола за работа, не е оправдана и
нема основа во меѓународните договори ниту во правото на ЕУ. Таа на
нелојален начин ги повластува корисниците и ги дискриминира
носителите на музичките права. Нејзината практична примена би
резултирала во тоа што надоместокот на носителите на правата би
изнесувал многу помалку од вистинската вредност на правата. Фиксната
граница на надоместокот ги лишува уметниците, продуцентските куќи и
авторите од можноста слободно да ги остваруваат своите права и да
добиваат праведен надоместок.

2. Исклучување од плаќање за јавно соопштување на некои
категории на корисници (чл. 137, став 12)

Тарифите за јавно соопштување вообичаено се скроени така да ги
земаат предвид интересите на корисниците преку изразување на бројни
критериуми, како што се: должината на употребата на музиката во
дејноста, големината и природата на дејноста на корисникот итн.
Одредбата која ги исклучува одредени категории на корисници како
занаетчии, музеи и галерии, сместувачки капацитети, јавен транспорт и
такси, не е оправдана, дури и ако е мотивирана од социјално политички



цели. Наведениот аргумент дека користењето на музиката “нема
влијание врз удобноста на крајните корисници” е целосно непотврден. Во
суштина, бројни академски студии го докажуваат спротивното. Музиката
може значително да го подобри искуството на потрошувачите и да ја
зголеми продажбата како и бројот на потрошувачите.
Таквите исклучувања од обврската да се плати надоместок за јавно
соопштување на снимки на звук не се во согласност со правилата на ЕУ,
како на пример оние содржани во Директивата за авторско право
2001/29/ЕЦ.

IFPI ја повикува Владата да делува итно и да ги повлече овие измени и
да донесе македонски закон за авторско право кој ќе биде во согласност
со правото на ЕУ и меѓународните стандарди за заштита на авторското
право. Бараме секој нов пропис во оваа област да биде воведен
согласно општите правила на донесување на закони кои вклучуваат
консултација со релевантните засегнати страни, вклучително и ММИ.
Ова е од клучно значење особено ако се земат предвид обврските на
Македонија согласно Договорот за стабилизација и асоцијација со ЕУ, кој
вклучува обврска за имплементација на Директивата за колективно
управување со права. Истовремено истото е и нужно за воспоставување
на функционална и одржлива музичка индустрија во Македонија.

Ве молам слободно контактирајте ме за натамошни прашања или
информации.

Со почит,

Френсис Мур (Францес Мооре)
Главен извршен директор
IFPI – Претставник на светската продуцентска индустрија

Доставено до:

д-р Ѓорѓе Иванов – Претседател на Република Македонија
г-ѓа Елизабета Канческа Милевска – Министер за култура
г. Трајко Вељаноски – Претседател на Собранието на РМ
г. Горан Сугарески – политичка партија СДСМ
г. Илија Димовски – политичка партија ВМРО-ДПМНЕ
г. Талат Џафери – политичка партија ДУИ
г. Имер Алиу – политичка партија ДПА
г. Аиво Орав – Шеф на делегацијата на Европската Унија
г. Џес Л. Бејли – амбасадор на САД во Македонија
г-ѓа Изабел Марки-Барбо – канцелар за соработка и културна активност
Директор на Францускиот Културен Центар
г-ѓа Мишел Османли – извршен директор, Американска Трговска Комора во
Македонија
г. Бодан Арсовски – извршен директор на ММИ


