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Resolution: Private Copying in Bulgaria

Европейският Комитет на Международната конфедерация на сдруженията на композитори и автори
(CISAC), представляваща творци и сдружения на автори от всички европейски държави, състоял се в
София на 6 и 7 април 2016:
Информиран от своите членове МУЗИКАУТОР и ФИЛМАУТОР за критичната ситуация, свързана с
частното копиране в България, особено след застрашителните изменения в българския Закон за
авторското право и сродните му права, приети през 2011 г.;
Отчитайки важността на справедливото компенсиране на авторите за извършваното частно копиране
на техните произведения, предвидено в законодателствата на повечето държави-членки на ЕС и в
много страни, които не членуват в ЕС;
Подчертава, че България е една от малкото държави от ЕС, които са въвели законодателство относно
частното копиране и репрография, но не го прилагат ефективно и като резултат хиляди български и
чуждестранни автори са лишени от техните законни компенсации в продължение на повече от две
десетилетия.
Изказва своята дълбока загриженост от факта, че вместо да подобрява очевидно неработещия
механизъм за частно копиране в съответствие с международните норми и практики в тази област,
действащото законодателство продължава да е в противоречие с правилата на ЕС и да не отчита
множество релевантни решения на органите на ЕС, а именно Съда на Европейския съюз.
Напълно подкрепя МУЗИКАУТОР и ФИЛМАУТОР в тяхната мисия да поддържат и защитават
интересите на местните и чуждестранни творци на територията на България.
Учтиво настоява Министерство на културата спешно да предприеме действия за коригиране на
настоящото положение чрез точно приложение на закона и за необходими изменения в Закона за
авторското право и сродните му права, за да стане той ефективен, приложим и напълно
хармонизиран със законодателството на ЕС.
Призовава Народното събрание на РБългария да отстоява значимостта на принципа на справедливо
компенсиране и да съдейства за постигане на стабилна и приложима рамка на авторското право в
България.
Подтиква компетентните български власти да предприемат всички необходими мерки, за да
осигурят високо ниво на изпълнение на задълженията, посочени в българския Закон за авторското
право и сродните му права и предвидени в международните конвенции за авторско право,
подписани от България.
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