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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України (далі – Мінекономіки) розглянуло листи Асоціації правовласників та
постачальників контенту та Інтернет Асоціації України (вх. Мінекономіки
№ 07/23600-20 та № 07/21943-20) і в межах компетенції повідомляє наступне.
У 2018 році було прийнято Закон України «Про ефективне управління
майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних
прав» (далі – Закон 2415), який передбачає ряд вимог до організацій
колективного управління, процедуру реєстрації організацій колективного
управління та акредитації для здійснення обов'язкового і розширеного
колективного управління.
Колективне управління майновими правами суб’єктів авторського і (або)
суміжних прав здійснюють організації колективного управління, які
зареєстровані Мінекономрозвитку (Мінекономіки).
Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849
«Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України», що
схвалена постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-IX «Про
Програму діяльності Кабінету Міністрів України», визначено пріоритетні цілі
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Уряду, шляхи їх досягнення та встановлено показники ефективності до кожної
цілі.
Разом з тим, Мінекономіки продовжує вжиття заходів для реформування
системи колективного управління у відповідності з вимогами Закону 2415 та
Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
У статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
визначені способи використання твору і передбачено, що автор (чи інша особа,
яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за кожне
використання твору (роялті) будь-яким способом. Акредитовані організації
колективного управління діють саме для реалізації права на винагороду за
кожне використання твору (роялті). Тобто, у сферах обов’язкового та
розширеного колективного управління винагороду можуть збирати лише
акредитовані організації колективного управління.
Законом 2415 встановлено стандарти діяльності організацій колективного
управління, в тому числі основні засади колективного управління майновими
правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, стандарти
прозорості і звітності, які узгоджуються з вимогами преамбули, розділів
Директиви Європейського парламенту та Ради № 2014/26/ЄC від 26.02.2014
«Про колективне управління авторським та суміжними правами та
мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн
використання на внутрішньому ринку» (далі - Директива), а також додатку до
Директиви, яким визначається форма звітності організацій колективного
управління.
У статті 16 Директиви відображено, що тарифи права на винагороду
повинні бути обґрунтовані, зокрема, з огляду на економічну вартість
використання прав у торгівлі, з урахуванням характеру та обсягів використання
творів та інших об’єктів, а також економічну вартість послуги, наданої
організацією колективного управління.
У свою чергу стаття 20 Закону 2415 передбачає, що тарифи, які
пропонуються для застосування у договорах з користувачами, мають бути
об’єктивними та обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної вигоди
використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у господарській
діяльності, характеру та обсягів використання об’єктів авторського права і (або)
суміжних прав, виду діяльності користувача, фінансово-економічних
показників ринку, на якому здійснюється використання зазначених об’єктів.
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Відповідно до норм Закону 2415 (починаючи з визначення поняття
«колективне управління») та норм Директиви діяльність організацій
колективного управління» насамперед пов’язана зі збором винагороди для
правовласників.
Таким чином, громадська спілка «Коаліція аудіовізуальних і музичних
прав» була акредитована у сфері обов’язкового колективного управління –
«кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім
прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення»
(наказ Мінекономіки від 10.09.2019 № 14 «Про акредитацію організації
колективного управління»).
Інформуємо, що 11.11.2019 Мінекономіки провело зустріч з обговорення
питань тарифів винагороди за використання об’єктів авторського права і
суміжних прав за участю представників акредитованих організацій
колективного управління, правовласників та користувачів у сфері публічного
сповіщення, кабельної ретрансляції та приватного копіювання. Учасникам
зустрічі було запропоновано виробити прийнятні для всіх сторін тарифи
винагороди, для уникнення необхідності застосовувати тимчасові тарифи
винагороди, встановленні Кабінетом Міністрів України, у разі недосягнення
згоди між користувачами та правовласниками щодо остаточних тарифів.
Крім того, додаткові зустрічі з обговорення питань тарифів винагороди за
використання об’єктів авторського права і суміжних прав відбулися 09.01.2020
та 13.01.2020 року.
Повідомляємо, що 20.01.2020 Мінекономіки оприлюднило на офіційному
веб-сайті проект попередніх тарифів громадської спілки «Коаліція
аудіовізуальних і музичних прав» разом з інформацією про початок переговорів
про встановлення тарифів у сфері обов’язкового колективного управління
«кабельна ретрансляція об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім
прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення»
(http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=48c7186b-b55f-48d2-9c47bd472886a46e&title=OgoloshenniaProPochatokProtsesuPeregovorivProVstanovlenniaPoperednikh
TarifivGromadskoiSpilki-koalitsiiaAudiovizualnikhIMuzichnikhPrav-) у розділі «Діяльність»

- «Інтелектуальна власність», підрубрика «Колективне управління у сфері
авторського права і суміжних прав».
Відповідно до частини другої статті 20 Закону 2415 Установа
(Мінекономіки) протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення проектів
тарифів здійснює реєстрацію представників профільних асоціацій і об’єднань
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користувачів за відповідною категорією, а також користувачів, які виявили
бажання взяти участь у переговорах.
Мінекономіки отримано лист від громадської спілки «Коаліція
аудіовізуальних і музичних прав» з інформацією про дату і місце проведення
переговорів щодо встановлення тарифів на 10.03.2020.
Крім того, зазначена інформація була розміщена на офіційному веб-сайті
Мінекономіки
(https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=48c7186b-b55f-48d29c47bd472886a46e&title=OgoloshenniaProPochatokProtsesuPeregovorivProVstanovlenniaPopered
nikhTarifivGromadskoiSpilki-koalitsiiaAudiovizualnikhIMuzichnikhPrav-).

Водночас, дякуємо Вам за увагу та небайдужість до сфери
інтелектуальної власності та звертаємо увагу що затримка процесу
реформування системи колективного управління, зокрема у сфері
обов’язкового колективного управління «кабельна ретрансляція об’єктів
авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо
їхніх власних програм (передач) мовлення» може суттєво зашкодити
міжнародному іміджу України, оскільки останніми роками Україна перебуває в
списку «Пріоритетних іноземних країн» у Спеціальній доповіді 301 Торгового
представника США, зокрема через проблему хаосу в системі колективного
управління, подолати який можливо шляхом реалізації всіх пунктів вимог
Закону 2415.
Зокрема, призупинення процесу реформування системи колективного
управління призведе до невиконання Україною зобов’язань перед вітчизняними
та зарубіжними правовласниками щодо реалізації ними свого права на
винагороду за використання об’єктів авторського права і суміжних прав у
різних сферах.
Заступник Міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
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