
26ти октомври 2015

г. Кристијан Даниелсон
Генерален директор
Генерален Директорат за преговори за проширување и соседство (ГД)
(DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations)
15, Ру де ла Лоа (Rue de la Loi)
1049 Брисел
Белгија

Испратено преку пошта и електронска пошта

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 г. Даниелсон,

Ние, долупотпишаните, Ви пишуваме во својство на претставници на музичките автори и
продуценти од целиот свет. ЦИСАЦ (CISAC)  обединува 230 организации за колективно
управување од 120 земји кои претставуваат околу 4 милиони автори од сите уметнички
сфери низ целиот свет.  Во ГЕСАЦ (GESAC)  се групирани 33 здруженија на автори во
Европската Унија,  Исланд,  Норвешка и  Швајцарија,  и  претставува околу еден милион
автори и носители на права кои доаѓаат од разни сфери. ИФПИ (IFPI) е здружение кое ја
претставува продуцентската индустрија низ целиот свет со 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, носителите на авторско право и сродни права се
потпираат на Организациите за Колективно Управување, односно Друштва за музичко
лиценцирање  за  колективно  управување  со  нивните  права  на  емитување  и  јавно
соопштување, кои пак стануваат се поважен дел од целокупниот приход на авторите на
музика,  изведувачите  и  продуцентите.  Во  Македонија  соработуваме  со  ЗАМП,
организација за колективно управување која ги претставува авторите и со ММИ, друштво
за музичко лиценцирање кое ги претставува продуцентите на фонограми и изведувачите.
Овие локални соработници лиценцираат во името на авторите и носителите на права од
ЕУ, за користење на нивниот музички репертоар во земјата. 

Би сакале да Ви укажеме дека Парламентот на Република Македонија неодамна усвои
измени на Законот за авторско право и сродни права, во итна постапка, без консултација
со релевантните учесници   и  нашите  локални  членови.  Длабоко сме загрижени дека
споменатите измени ја  поткопуваат вредноста на правата на сите носители на права,
влијаејќи како врз локалните креативни сектори така и врз носителите на права од ЕУ чиј



што репертоар е во широка употреба на пазарот. Исто така, новите одредби не се во
согласност  со  законодавството  на  ЕУ,  вклучувајќи  ја  Директивата  за  авторско  право
2001/29/ЕЦ како  и  Директивата за  колективно  управување со  права  2014/26/ЕУ.  Овие
измени  не  се  во  согласност  ниту  со  меѓународните  договори,  особено  со  Бернската
конвенција за заштита на книжевни и уметнички дела, Римската конвенција за заштита на
изведувачите, произведувачите на фонограми и радиодифузните организации, Договорот
на  Светската  организација  за  интелектуална  сопственост  за  авторско  право како  и
Договорот  на  Светската  организација  за  интелектуална  сопственост  за  изведби  и
фонограми. Овие измени би воделе до повреда на обврските на Македонија во процесот
на влез во ЕУ, како и на обврските согласно меѓународните договори кои се однесуваат
на авторското право и кои земјата ги има потпишано и ратификувано.

Особено сме загрижени за следните прашања:

1.  Фиксната  граница  на  надоместокот  за  емитување  заснована  на  произволен
критериум наместо на вредноста на правата во прометот

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.  

Понатаму,  новите  одредби  исто  така  се  во  спротивност  со  исклучивата  природа  на
правото на авторите на комуникација со јавноста, како што е предвидено во член 11бис
од Бернската конвенција на Светската организација за интелектуална сопственост и член
3  од  Директивата  на  ЕУ  за  информатичко  општество  (2001/29/ЕЦ).  Наметнуваат
неосновано ограничување на ова право, кое нешто не може да се оправда. 

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.,
т.е. дека 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. Поконкретно, оваа одредба е во
директна спротивност со исклучивата природа на правото на авторот на јавен настап,
како што е предвидено во чл. 11 од Бернската конвенција на Светската организација за
интелектуална сопственост и чл. 3 од Директивата за авторско право (2001/29/ЕЦ).

Се потпираме на Комисијата да постапи во рамки на своите надлежности, врз основа на
Договорот  за  стабилизација  и  асоцијација  склучен  помеѓу  Македонија  и  ЕУ,  и  да  ги
преземе сите потребни мерки со цел да обезбеди враќање на македонскиот Закон за
авторско  право  и  сродни  права  во  состојба  на  усогласеност  со  правото  на  ЕУ  и  на
меѓународните стандарди на заштита на авторското право, и да обезбеди законодавниот
процес  да  ги  почитува  генералните  принципи  на  добро  пропишување,  вклучувајќи
соодветна консултација со релевантните учесници,  особено локалните организации за
колективно управување. Ова е од особено значење за напредокот на земјата која има
формален  статус  на  земја  кандидат  за  членство  во  ЕУ,  и  која  се  обврза  на
имплементација  на  правото  на  ЕУ  во  сферата  на  интелектуалната  сопственост,
вклучително и авторското право. Ова е исто така потребно и заради воспоставување на
функционален и одржлив музички пазар во Македонија. 

Ве молиме слободно контактирајте не за сите понатамошни прашања или информации.

Со почит,

Митко Чаталбашев с.р. 
Регионален Директор за Европа
ЦИСАЦ

Вероник Десбросе с.р.
Генерален Менаџер
ГЕСАЦ

Оливиа Рение с.р.
Директор на Европската канцеларија
ИФПИ



Доставено до:

Жан-Ерик Паке, Директор за Западен Балкан, ГД
Дејвид Кулен, Раководител на сектор – Поранешна  југословенска република Македонија
Стефано Дотто, службеник во сектор - Поранешна  југословенска република Македонија
Марија Мартин-Прат, РАководител на сектор – ГД КОНЕКТ
Паола Виберти, службеник во сектор за авторско право, ГД КОНЕКТ
Андерс Јесен, Раководител на сектор за ИПР и јавни набавки, ГД ТРЕЈД
Бенедикт  Броншар,  координатор  за  политика  –  Билатерален  трговски  координатор  за
Албанија, Босна и Херцеговина, Поранешна Југословенска Република Македонија, Црна
Гора, Србија и Косово, ГД ТРЕЈД.


