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ИЗМЕНЕНИЯ 001-038 
внесени от Комисията по правни въпроси

Доклад
Павел Свобода A8-0378/2017
Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за 
определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

Предложение за регламент (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1)  С цел да се допринесе за 
функционирането на вътрешния пазар е 
необходимо да се предвиди по-
широкото разпространение на 
телевизионни и радиопрограми с 
произход от други държави членки в 
интерес на ползвателите в целия Съюз 
посредством улесняване на 
лицензирането на авторското право и 
сродните му права върху произведения 
и други закриляни обекти, включени в 
излъчването на такива програми. 
Телевизионните и радиопрограми 
действително са важен инструмент за 
насърчаване на културното и езиковото 
многообразие, социалното сближаване и 
достъпа до информация.

(1)  С цел да се допринесе за 
функционирането на вътрешния пазар и 
по-специално да се увеличи достъпът 
до информация, е необходимо да се 
предвиди по-широкото разпространение 
на информационни емисии и актуални 
предавания с произход от други 
държави членки в интерес на 
ползвателите в целия Съюз посредством 
улесняване на лицензирането на 
авторското право и сродните му права 
върху тези произведения и други 
закриляни обекти, включени в 
излъчването на такива програми. 
Информационните емисии и 
актуалните предавания действително 
са важен инструмент за насърчаване на 
културното и езиковото многообразие, 
социалното сближаване и достъпа до 
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информация.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Доставчиците на аудио-визуални 
медийни услуги следва да полагат 
усилия, за да гарантират, че техните 
технически услуги постепенно 
стават достъпни за хората с 
увредено зрение или увреден слух.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3)  Редица пречки спъват 
предоставянето на онлайн услуги, 
които са спомагателни спрямо 
излъчванията, и предоставянето на 
услуги за препредаване, като по този 
начин препятстват свободното 
движение на телевизионни и 
радиопрограми в рамките на Съюза. 
Излъчващите организации предават 
ежедневно в продължение на много 
часове новинарски, културни, 
политически, документални или 
развлекателни програми. Тези 
програми включват разнообразно 
съдържание, като например аудио-
визуални, музикални, литературни 
или графични произведения, които са 
защитени с авторско право и/или сродни 
на него права по силата на правото на 
Съюза. Оттук произтича и 
комплексният характер на процеса на 
уреждане на тези права с 
многобройните носители на права и по 

(3)  Излъчващите организации 
предават ежедневно в продължение на 
много часове информационни емисии и 
актуални предавания. Тези програми 
включват различни видове 
съдържание, които са защитени с 
авторско право и/или сродни на него 
права по силата на правото на Съюза. 
Оттук произтича и комплексният 
характер на процеса на уреждане на тези 
права с многобройните носители на 
права и по отношение на различните 
категории произведения и други 
закриляни обекти. За 
информационните емисии и 
актуалните предавания е необходимо 
тези права да се уреждат в кратък 
срок. За да могат да предлагат своите 
спомагателни онлайн услуги отвъд 
националните граници, излъчващите 
организации трябва да разполагат с 
необходимите права върху 
произведения и други закриляни обекти 
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отношение на различните категории 
произведения и други закриляни обекти. 
Често се налага правата да бъдат 
уредени в кратък срок, особено при 
подготвянето например на 
новинарски или посветени на 
злободневни теми програми. За да 
могат да предлагат своите онлайн 
услуги отвъд националните граници, 
излъчващите организации трябва да 
разполагат с необходимите права върху 
произведения и други закриляни обекти 
за всички територии, които желаят да 
покрият, а това допълнително 
усложнява уреждането на тези права.

за всички територии, които желаят да 
покрият.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4)  Операторите на услуги за 
препредаване, които обикновено 
предлагат голям брой програми, 
използващи множество произведения и 
други закриляни обекти, включени в 
препредаваните телевизионни и 
радиопрограми, разполагат с твърде 
малко време за сдобиване с 
необходимите лицензии и затова 
уреждането на съответните права 
представлява значително бреме и за тях. 
За носителите на права съществува 
също така рискът техните произведения 
и други закриляни обекти да бъдат 
използвани без разрешение или 
заплащане на възнаграждение.

(4)  Операторите на услуги за 
препредаване на телевизионни или 
радиопрограми, включително 
произведения или други закриляни 
обекти, извършват действие по 
публично съобщаване независимо от 
това дали при препредаването на 
телевизионната или 
радиопрограмата се използват 
същите технически средства или 
различни технически средства от 
тези, използвани при първоначалното 
излъчване, и независимо от това дали 
препредаването се осъществява или 
не в действителното или 
предвиденото място на приемане на 
първоначалното излъчване. Тъй като 
услугите за препредаване обикновено 
предлагат голям брой програми, 
използващи множество произведения и 
други закриляни обекти, включени в 
препредаваните телевизионни и 
радиопрограми, операторите на услуги 
за препредаване разполагат с твърде 
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малко време за сдобиване с 
необходимите лицензии и затова 
уреждането на съответните права 
представлява значително бреме и за тях. 
За продуцентите, авторите, 
творците и други носители на права 
съществува също така рискът техните 
произведения и други закриляни обекти 
да бъдат използвани без разрешение или 
заплащане на подходящо и справедливо 
възнаграждение.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Доколкото услугите за 
препредаване, които обикновено 
предлагат голям брой програми, 
използват множество произведения и 
други закриляни обекти, включени в 
препредаваните телевизионни и 
радиопрограми, те следва да имат 
възможност в съответствие с 
принципа на свобода на договарянето 
да придобиват необходимите 
лицензии и по този начин да 
гарантират на носителите на права 
справедливо възнаграждение, за да 
могат последните да продължат да 
предлагат голямо разнообразие от 
съдържание. Такава възможност би 
била също така в интерес на 
потребителите.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5)  Правата върху произведенията и (5)  Правата върху произведенията и 



PE635.476/ 5

BG

другите закриляни обекти са 
хармонизирани, наред с другото, с 
Директива 2001/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1 и Директива 
2006/115/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета2.

другите закриляни обекти са 
хармонизирани, наред с другото, с 
Директива 2001/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1 и Директива 
2006/115/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета2, които служат по-
специално за гарантиране на високо 
равнище на закрила на носителите на 
права.

_________________ _________________
1 Директива 2001/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. 
относно хармонизирането на някои 
аспекти на авторското право и сродните 
му права в информационното общество 
(ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).

1 Директива 2001/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. 
относно хармонизирането на някои 
аспекти на авторското право и сродните 
му права в информационното общество 
(ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).

2 Директива 2006/115/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. за правото на 
отдаване под наем и в заем, както и за 
някои права, свързани с авторското 
право в областта на интелектуалната 
собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., 
стр. 28).

2 Директива 2006/115/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. за правото на 
отдаване под наем и в заем, както и за 
някои права, свързани с авторското 
право в областта на интелектуалната 
собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., 
стр. 28).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7)  Поради това трансграничното 
предоставяне на онлайн услуги, които 
са спомагателни спрямо излъчването и 
препредаването на телевизионни и 
радиопрограми с произход от други 
държави членки, следва да бъде 
улеснено посредством съответно 
адаптиране на правната рамка, 
регламентираща упражняването на 
авторското право и сродните му права, 
които са от значение за тези дейности.

(7)  Поради това трансграничното 
предоставяне на онлайн услуги, които 
са спомагателни спрямо излъчването на 
информационни емисии и актуални 
предавания и препредаването на 
телевизионни и радиопрограми с 
произход от други държави членки, 
следва да бъде улеснено посредством 
съответно адаптиране на правната 
рамка, регламентираща упражняването 
на авторското право и сродните му 
права, които са от значение за тези 
дейности. Като се има предвид, че 
адаптирането на правната уредба 
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може да доведе до ограничения на 
упражняването на изключителните 
права, то следва да се прилага само в 
някои специални случаи, които не са в 
разрез с нормалното използване на 
произведението или друг закрилян 
обект и не засягат неоправдано 
законните интереси на носителя на 
права. Ето защо, като се има предвид 
също така значението на принципа 
на териториалност за 
финансирането и създаването на 
творческо съдържание, и по-
специално на аудио-визуални 
произведения, всяка законодателна 
намеса следва по необходимост да 
бъде с изключително ограничен и 
тесен обхват, както и да отговаря на 
принципите на Съюза на 
необходимост и пропорционалност.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8)  Спомагателните онлайн услуги, 
влизащи в обхвата на настоящия 
регламент, са онези услуги, предлагани 
от излъчващите организации, при които 
е налице отчетлива връзка на 
подчиненост спрямо първоначалното 
излъчване. Те включват услугите, 
осигуряващи линеен достъп до 
телевизионни и радиопрограми 
едновременно с тяхното излъчване, и 
услугите, осигуряващи достъп, в 
рамките на определен период от време 
след излъчването им, до телевизионни 
и радиопрограми, които преди това са 
били излъчени от излъчващата 
организация (т.нар. „догонващи“ 
услуги). Освен това спомагателните 
онлайн услуги включват услугите, 
осигуряващи достъп до материал, 

(8)  Спомагателните онлайн услуги, 
влизащи в обхвата на настоящия 
регламент, са услугите, предлагани от 
излъчващите организации, при които е 
налице отчетлива връзка на 
подчиненост спрямо първоначалното 
излъчване. Те включват услугите, 
осигуряващи линеен достъп до 
информационни емисии и актуални 
предавания едновременно с тяхното 
излъчване, и услугите, осигуряващи 
достъп, в рамките на определен период 
от време след излъчването им, до 
информационни емисии и актуални 
предавания, които преди това са били 
излъчени от излъчващата организация 
(т.нар. „догонващи“ услуги). 
Предоставянето на достъп до отделни 
произведения или други закриляни 



PE635.476/ 7

BG

който обогатява или по някакъв друг 
начин удължава телевизионните и 
радиопрограми, излъчвани от 
излъчващата организация, 
включително посредством 
предварителен преглед, удължаване, 
допълване или последващ преглед на 
съдържанието на въпросната 
програма. Предоставянето на достъп до 
отделни произведения или други 
закриляни обекти, които са включени в 
телевизионни или радиопрограми, не 
следва да се разглежда като 
спомагателна онлайн услуга. По същия 
начин, предоставянето на достъп до 
произведения или други закриляни 
обекти независимо от тяхното 
излъчване, например посредством 
услуги, осигуряващи достъп до отделни 
музикални или аудио-визуални 
произведения, музикални албуми или 
видео материали, остава извън обхвата 
на определението за спомагателни 
онлайн услуги.

обекти, които са включени в 
телевизионни или радиопрограми, не 
следва да се разглежда като 
спомагателна онлайн услуга. По същия 
начин предоставянето на достъп до 
произведения или други закриляни 
обекти независимо от тяхното 
излъчване, например посредством 
услуги, осигуряващи достъп до отделни 
музикални или аудио-визуални 
произведения, музикални албуми или 
видео материали, остава извън обхвата 
на определението за спомагателни 
онлайн услуги.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9)  С цел да се улесни уреждането на 
правата, свързани с трансграничното 
предоставяне на спомагателни онлайн 
услуги, е необходимо да се предвиди 
въвеждането на принципа на държавата 
на произход при упражняването на 
авторски и сродните им права във 
връзка с осъществяваните действия в 
процеса на предоставянето на такава 
услуга, на получаването на достъп до 
нея или на нейното използването. 
Този принцип следва да се прилага 
изключително в отношенията между 
носителите на права (или субектите, 
представляващи носители на авторски 

(9)  С цел да се улесни уреждането на 
правата, за да може излъчващата 
организация да предоставя 
трансгранични спомагателни онлайн 
услуги, свързани единствено с 
информационни емисии и актуални 
предавания, е необходимо да се 
предвиди въвеждането на принципа на 
държавата на произход при 
упражняването на авторски и сродните 
им права във връзка с осъществяваните 
действия в процеса на предоставянето 
на тези спомагателни онлайн услуги, 
на получаването на достъп до тях или 
на тяхното използване. Този принцип 
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права, като например организациите за 
колективно управление) и излъчващите 
организации и единствено за целите на 
предоставянето на спомагателна 
онлайн услуга, достъпа до нея или 
нейното използване. Принципът на 
държавата на произход не следва да се 
прилага за всяко последващо публично 
съобщаване или възпроизвеждане на 
съдържание, което е защитено с 
авторско право или сродни на него 
права и е включено в спомагателната 
онлайн услуга.

следва да се прилага изключително в 
отношенията между носителите на 
права (или субектите, представляващи 
носители на авторски права, като 
например организациите за колективно 
управление) и излъчващите организации 
и единствено за целите на 
предоставянето на тези спомагателни 
онлайн услуги, свързани с 
информационни емисии и актуални 
предавания, достъпа до тях или 
тяхното използване. Принципът на 
държавата на произход не следва да се 
прилага за всяко последващо публично 
съобщаване или възпроизвеждане на 
съдържание, което е защитено с 
авторско право или сродни на него 
права и е включено в спомагателната 
онлайн услуга.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Принципът на държавата на 
произход, предвиден в настоящия 
регламент, не следва да се прилага за 
спомагателните онлайн услуги, които 
са предимно или изключително 
предназначени за държава членка, 
различна от държавата членка, в 
която се намира основното място на 
стопанска дейност на излъчващата 
организация. Тази услуга, 
предназначена основно или 
изключително за дадена държава 
членка, е услуга, която предлага 
програми, които очевидно са насочени 
към населението на конкретна 
държава членка, различна от 
държавата членка, в която се намира 
основното място на стопанска 
дейност на излъчващата организация, 
като нейната аудитория явно е 
ограничена до населението на тази 
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конкретна държава членка и е малко 
вероятно, че услугата се ползва от 
слушатели и зрители извън 
конкретната държава членка, към 
която са насочени програмите. Сред 
елементите, даващи възможност да 
се определи целевата аудитория, са 
по-конкретно езикът, в т.ч. езикът на 
субтитрите, рекламите, дублажът, 
аудиторията, към която са насочени 
усилията за популяризиране на 
услугата за излъчване, и/или 
местният характер на програмите.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10)  Тъй като се счита, че 
предоставянето на спомагателна онлайн 
услуга, достъпът до нея или нейното 
използване се осъществява единствено в 
държавата членка, където се намира 
основното място на стопанска дейност 
на излъчващата организация, докато на 
практика спомагателната онлайн услуга 
може да бъде предоставена отвъд 
националните граници — в други 
държави членки, е необходимо да се 
гарантира, че в момента на определяне 
на размера на дължимото 
възнаграждение във връзка с тези права 
страните ще вземат предвид всички 
аспекти на спомагателната онлайн 
услуга, като например характеристиките 
на услугата, съответната аудитория, 
включително аудиторията в държавата 
членка, където се намира основното 
място на стопанска дейност на 
излъчващата организация, и в другите 
държави членки, в които е осигурен 
достъп до въпросната онлайн услуга и 
същата се използва, както и езиковата 
версия.

(10)  Тъй като се счита, че 
предоставянето на спомагателна онлайн 
услуга, свързана с информационни 
емисии и актуални предавания, 
достъпът до нея или нейното използване 
се осъществява единствено в държавата 
членка, където се намира основното 
място на стопанска дейност на 
излъчващата организация, докато на 
практика спомагателната онлайн услуга 
може да бъде предоставена отвъд 
националните граници – в други 
държави членки, е необходимо да се 
гарантира, че в момента на определяне 
на размера на дължимото 
възнаграждение във връзка с тези права 
страните следва да прилагат 
обективни критерии и да вземат 
предвид всички аспекти на 
спомагателната онлайн услуга, като 
например характеристиките на услугата, 
включително времето, през което тя 
е на разположение онлайн, съответната 
аудитория, включително аудиторията в 
държавата членка, където се намира 
основното място на стопанска дейност 
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на излъчващата организация, и в 
другите държави членки, в които е 
осигурен достъп до въпросната онлайн 
услуга и същата се използва, както и 
всички налични езикови версии. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11)  По силата на принципа на 
свободата на договаряне ще бъде 
възможно да продължи 
ограничаването на упражняването на 
правата, засегнати от принципа на 
държавата на произход, залегнал в 
настоящия регламент, особено по 
отношение на някои технически 
средства за предаване или определени 
езикови версии, при условие че тези 
ограничения са в съответствие с правото 
на Съюза.

(11)  Следва да се припомни, че по 
силата на принципа на свободата на 
договаряне и с цел да се подкрепят 
съществуващите модели за 
лицензиране, като например 
изключителните териториални 
лицензии, които активират 
механизма за финансиране, който е 
жизненоважен за създаването на 
аудио-визуално съдържание, 
оптималното разпространение и 
насърчаването на културното 
многообразие, е необходимо 
упражняването на правата, засегнати от 
принципа на държавата на произход, 
заложен в настоящия регламент, да 
продължи да се ограничава, особено по 
отношение на някои технически 
средства за предаване или определени 
езикови версии, при условие че тези 
ограничения са в съответствие с правото 
на Съюза.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Настоящият регламент няма за 
цел да насърчава практиките на 
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търсене на най-благоприятната 
правна система. Принципът на 
„държавата на произход“ не следва да 
се прилага за онлайн услугите, които 
са предимно или изцяло насочени към 
аудитория, различна от аудиторията 
в държавата членка, в която се 
намира основното място на 
стопанска дейност на излъчващата 
организация, с цел да се ограничат 
практиките, при които дадена 
излъчваща организация се опитва да 
се установи в други държави членки, 
за да избегне неблагоприятни 
финансови задължения или за да се 
възползва от по-благоприятни 
условия на лицензиране в сравнение с 
държавата членка, в която се намира 
нейното основно място на стопанска 
дейност. За да се прецени дали онлайн 
услугата е насочена към аудитория 
извън своята държава членка, следва 
да се вземат под внимание 
характеристиките на услугата, 
както и използваните езикови версии.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Въз основа на принципа на 
свобода на договарянето и с цел да не 
се засягат неоправдано 
съществуващите модели за 
лицензиране, например 
изключителните териториални 
лицензии, трансграничното 
препредаване от или в друга държава 
членка е ограничено до 
препредаването на услуги, подобни на 
кабелната телевизия или 
телевизията през интернет 
протокол, в рамките на управлявани 
среди.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) Настоящият регламент, в 
съответствие с принципа на свобода 
на договарянето, не възпрепятства 
съществуващите модели за 
лицензиране, например 
териториалното лицензиране, и не 
засяга съществуващите разпоредби на 
националното договорно право в 
областта на авторското право, що се 
отнася до получаването на 
подходящо възнаграждение, нито 
съществуващите решения, свързани с 
колективното управление, за 
препредаването на територията на 
дадена държава членка.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12)  Операторите на услуги за 
препредаване, предлагани чрез 
спътникови, цифрови наземни, 
затворени и базирани на интернет 
протокол, мобилни и подобни мрежи, 
предоставят услуги, равностойни на 
предоставяните от операторите на 
услуги за кабелно препредаване, когато 
препредават едновременно, в 
непроменен и несъкратен вид, с цел 
приемане от публиката първоначално 
предаване от друга държава членка на 
телевизионни или радиопрограми, при 
положение че това първоначално 
предаване е извършено по жичен или 

(12)  Операторите на услуги за 
препредаване, предлагани чрез 
спътникови услуги, цифрови наземни 
услуги, услуги, подобни на кабелната 
телевизия, или услуги, подобни на 
телевизията през интернет протокол, в 
рамките на управлявани среди, 
предоставят услуги, равностойни на 
предоставяните от операторите на 
услуги за кабелно препредаване, когато 
препредават едновременно, в 
непроменен и несъкратен вид, с цел 
приемане от публиката първоначално 
предаване от друга държава членка на 
телевизионни или радиопрограми, при 
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безжичен път, включително чрез 
спътник, но не и онлайн, и е 
предназначено за приемане от 
публиката. Поради това те следва да 
бъдат включени в приложното поле на 
настоящия регламент и да се възползват 
от механизма, с който е въведено 
задължителното колективно управление 
на правата. Услугите за препредаване, 
предлагани в отворения интернет, 
следва да бъдат изключени от 
приложното поле на настоящия 
регламент, тъй като тези услуги имат 
различни характеристики. Те не са 
свързани с конкретна инфраструктура и 
предоставят ограничени възможности за 
осигуряване на контролирана среда в 
сравнение например с кабелните или 
затворените и базирани на интернет 
протокол мрежи.

положение че това първоначално 
предаване е извършено по жичен или 
безжичен път, включително чрез 
спътник, но не и онлайн, и е 
предназначено за приемане от 
публиката. Поради това те следва да 
бъдат включени в приложното поле на 
настоящия регламент и да се възползват 
от механизма, с който е въведено 
задължителното колективно управление 
на правата. Услугите за препредаване, 
предлагани в отворения интернет, 
които са различни от подобните на 
кабелната телевизия или 
телевизията през интернет 
протокол услуги в рамките на 
управлявани среди, следва да бъдат 
изключени от приложното поле на 
настоящия регламент, тъй като тези 
услуги имат различни характеристики. 
Те не са свързани с конкретна 
инфраструктура и предоставят 
ограничени възможности за осигуряване 
на контролирана среда в сравнение 
например с кабелните или затворените и 
базирани на интернет протокол мрежи.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13)  С цел да се осигури правна 
сигурност за операторите на услуги за 
препредаване, предлагани чрез 
спътникови, цифрови наземни, 
затворени и базирани на интернет 
протокол, мобилни или подобни 
мрежи, и да се преодолеят 
националните различия, що се отнася до 
разпоредбите на вътрешното право, 
уреждащи въпросните услуги за 
препредаване, спрямо тях следва да се 
прилагат правила, аналогични на тези, 
които се прилагат по отношение на 

(13)  С цел да се осигури правна 
сигурност за операторите на услуги за 
препредаване, предлагани чрез 
спътникови услуги, цифрови наземни 
услуги, услуги, подобни на кабелната 
телевизия, или услуги, подобни на 
телевизията през интернет 
протокол, и да се преодолеят 
националните различия, що се отнася до 
разпоредбите на вътрешното право, 
уреждащи въпросните услуги за 
препредаване, спрямо тях следва да се 
прилагат правила, аналогични на тези, 
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кабелното препредаване, така както са 
формулирани в Директива 93/83/ЕИО. 
Правилата, установени в тази 
директива, включват задължението 
правото за предоставяне или отказ на 
разрешение на оператор на услуга за 
препредаване да се упражнява чрез 
организация за колективно управление. 
С това не се накърняват разпоредбите на 
Директива 2014/26/ЕС, и по-специално 
нейните разпоредби относно правата на 
носителите на права по отношение на 
избора на организация за колективно 
управление.

които се прилагат по отношение на 
кабелното препредаване, така както са 
формулирани в Директива 93/83/ЕИО. 
Правилата, установени в тази 
директива, включват задължението 
правото за предоставяне или отказ на 
разрешение на оператор на услуга за 
препредаване да се упражнява чрез 
организация за колективно управление. 
С това не се накърняват разпоредбите на 
Директива 2014/26/ЕС, и по-специално 
нейните разпоредби относно правата на 
носителите на права по отношение на 
избора на организация за колективно 
управление. Правото да се откаже 
разрешение се запазва, като 
единствено начинът на неговото 
упражняване се регулира в известна 
степен. Това предполага също така, 
че винаги е възможно да се вземе 
решение дали да се предостави или не 
правото на препредаване. 

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Организациите за колективно 
управление следва да могат да 
прилагат разпоредбите относно 
упражняването на правото на 
препредаване, предвидени в 
настоящия регламент, посредством 
разширяване на обхвата на 
колективния договор с оператор на 
услуга за препредаване, като в него 
бъдат включени и правата на 
носителите на права, които не са 
представлявани от организацията, 
когато националното право 
предвижда такава система. 
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Излъчващите организации, 
които предават чрез процес на пряко 
въвеждане свои сигнали – носители на 
програми, предназначени за публично 
приемане, на разпространители, 
които са трети лица спрямо 
излъчващата организация в 
съответствие с Бернската 
конвенция, следва да носят съвместна 
отговорност заедно със своите 
разпространители за единните и 
неделими действия по публично 
разгласяване и предоставяне на 
публично разположение, както са 
определени в член 3 от Директива 
2001/29/ЕО, които те извършват 
заедно. Следователно в такива случаи 
излъчващите организации и 
разпространителите следва да 
получат разрешение от съответните 
носители на права за участието си в 
тези действия.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Предвиденото в настоящия 
регламент изключение по отношение 
на правата при препредаването, 
упражнявани от излъчващите 
организации по отношение на 
извършено от тях предаване, не 
следва да ограничава възможността 
носителите на права да прехвърлят 
правата си на организация за 
колективно управление и съответно 
да получават пряк дял от 
възнаграждението, заплащано от 
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операторите на услуги за 
препредаване.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15)  За да се предотврати евентуалното 
заобикаляне на прилагането на 
принципа на държавата на произход 
чрез удължаване на срока на действие 
на съществуващите споразумения 
относно упражняването на авторското 
право и сродните му права, свързани с 
предоставянето на конкретна 
спомагателна онлайн услуга, както и с 
достъпа до конкретна спомагателна 
онлайн услуга или нейното използване, 
е необходимо принципът на 
държавата на произход да бъде 
приложим и за съществуващите 
споразумения, като обаче за целта се 
предвиди преходен период.

(15)  За да се предотврати евентуалното 
заобикаляне на прилагането на 
принципа на държавата на произход, 
приложим за информационните 
емисии и актуалните предавания, 
чрез удължаване на срока на действие 
на съществуващите споразумения 
относно упражняването на авторското 
право и сродните му права, свързани с 
предоставянето на конкретна 
спомагателна онлайн услуга, както и с 
достъпа до конкретна спомагателна 
онлайн услуга или нейното използване, 
е необходимо този принцип да бъде 
приложим и за съществуващите 
споразумения, като обаче за целта се 
предвиди преходен период.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Излъчващите организации, 
които предават на разпространители 
чрез процес на пряко въвеждане свои 
сигнали – носители на програми, 
предназначени за публично приемане, 
носят съвместна отговорност със 
своите разпространители за 
единните и неделими действия по 
публично разгласяване и предоставяне 
на публично разположение, както са 
определени в член 3 от Директива 
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2001/29/ЕО, които те извършват 
заедно. Следователно в тези случаи 
излъчващите организации и 
разпространителите следва да 
получат отделни разрешения от 
съответните носители на права за 
участието си в тези действия.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16)  Настоящият регламент зачита 
основните права и е съобразен с 
принципите, прогласени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
При все че задължението за колективно 
управление при упражняването на 
правото на публично съобщаване по 
отношение на услугите за препредаване 
може да повлияе на упражняването на 
правата на носителите на права, 
необходимо е целенасочено да се 
заложи такова условие за конкретни 
услуги, за да се даде възможност за 
по-широкомащабно трансгранично 
разпространение на телевизионни и 
радиопрограми чрез улесняване на 
уреждането на тези права.

(16)  Настоящият регламент зачита 
основните права и е съобразен с 
принципите, прогласени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
При все че задължението за колективно 
управление при упражняването на 
правото на публично съобщаване по 
отношение на услугите за препредаване 
е намеса в упражняването на правата на 
носителите на права, е необходимо 
целенасочено да се заложи такова 
условие и то да бъде ограничено до 
конкретни услуги,  които са подобни 
на препредаването по кабел и по 
спътник и се извършват в 
управлявана среда.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18)  Целесъобразно е преглед на 
регламента да бъде предприет, след 
като той е бил прилаган в течение на 
определен период от време, за да може 
да се направи оценка, наред с другото, 

(18)  В съответствие с принципите 
на добро регулиране е целесъобразно да 
се извърши  преглед на регламента, 
след като той е бил прилаган в течение 
на определен период от време, за да 
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на това в каква степен трансграничното 
предоставяне на спомагателни онлайн 
услуги е нараснало в интерес на 
европейските потребители и по този 
начин е допринесло и за подобряване на 
културното многообразие в Съюза.

може да се направи оценка на 
въздействието на регламента, 
включително на разпоредбите за 
пряко въвеждане, върху творческите 
индустрии в Европа, върху 
финансирането на европейските 
аудио-визуални произведения и върху 
носителите на права.  При прегледа 
следва да се вземе предвид и до каква 
степен са нараснали трансграничното 
предоставяне на спомагателни онлайн 
услуги и нивото на инвестициите в 
ново съдържание, в интерес на 
европейските потребители и 
предприятия, като по този начин са 
допринесли и за подобряване на 
културното многообразие в Съюза.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19)  Предвид това, че целта на 
настоящия регламент, а именно 
насърчаване на трансграничното 
предоставяне на спомагателни онлайн 
услуги и улесняване на препредаването 
на телевизионни и радиопрограми с 
произход от други държави членки, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки и 
следователно, поради своята 
мащабност и последици, може да бъде 
по-добре постигната на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, прогласен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, прогласен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на своята цел. Що се отнася до 
трансграничното предоставяне на 

(19)  Предвид това, че целта на 
настоящия регламент, а именно 
насърчаване на трансграничното 
предоставяне на онлайн услуги, които 
спомагат за излъчването на 
информационни емисии и актуални 
предавания, и улесняване на 
препредаването на телевизионни и 
радиопрограми с произход от други 
държави членки, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки, а поради своя 
обхват и своите последици в някои 
случаи може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, прогласен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, прогласен в същия 
член, настоящият регламент не 
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спомагателни онлайн услуги, с 
настоящият регламент се въвеждат 
механизми, които позволяват да се 
улесни уреждането на авторското 
право и сродните му права. 
Настоящият регламент не задължава 
излъчващите организации да 
предоставят такива услуги зад граница. 
Освен това той с нищо не задължава 
операторите на услуги за препредаване 
да включват в своите услуги 
телевизионни или радиопрограми с 
произход от други държави членки. 
Настоящият регламент се отнася само за 
упражняването на определени права за 
препредаване в степента, необходима за 
опростяване на лицензирането на 
авторското право и сродните му права 
във връзка с тези услуги, и само по 
отношение на телевизионни и 
радиопрограми с произход от други 
държави — членки на Съюза,

надхвърля необходимото за постигането 
на своята цел. Що се отнася до 
трансграничното предоставяне на някои 
спомагателни онлайн услуги, 
извършвани от излъчващите 
организации, настоящият регламент не 
задължава излъчващите организации да 
предоставят такива услуги през граница. 
Освен това той с нищо не задължава 
операторите на услуги за препредаване 
да включват в своите услуги 
телевизионни или радиопрограми с 
произход от други държави членки. 
Настоящият регламент се отнася само за 
упражняването на определени права за 
препредаване в степента, необходима за 
опростяване на лицензирането на 
авторското право и сродните му права 
във връзка с тези услуги, и само по 
отношение на телевизионни и 
радиопрограми с произход от други 
държави – членки на Съюза.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Препредаването на програми от 
други държави членки е действие, 
което попада в обхвата на 
авторското право, а в някои случаи – 
и на сродните му права. Поради това 
за предоставянето на онлайн услуги 
следва да се получи разрешение от 
всеки носител на права съответно за 
всяка част от препредаваната 
програма. В съответствие с 
настоящия регламент разрешенията 
следва да се предоставят чрез договор, 
освен ако в действащите режими на 
законови лицензии не е предвидено 
временно изключение.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Предмет

1. Настоящият регламент създава 
правни механизми, предназначени да 
улеснят уреждането на авторските 
права и сродните му права, свързани с 
трансграничното предоставяне на 
спомагателни онлайн услуги, както и 
да улеснят цифровото препредаване в 
затворена среда.
2. Тези правни механизми 
установяват принципа на държавата 
на произход по отношение на 
упражняването на тези права. 
Правните механизми съдържат също 
така разпоредби относно 
задължителното колективно 
управление на авторското право и 
сродните му права, свързани с 
препредаване, относно законовите 
презумпции за представителство от 
организациите за колективно 
управление и относно упражняването 
на правата за препредаване от 
излъчващите организации.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „препредаване“ означава всяко 
едновременно, непроменено и 
несъкратено препредаване, различно от 
кабелното препредаване, така както е 
определено в Директива 93/83/ЕИО, и 

б) „препредаване“ означава всяко 
едновременно, непроменено и 
несъкратено препредаване, различно от 
кабелното препредаване, така както е 
определено в Директива 93/83/ЕИО, 



PE635.476/ 21

BG

различно от препредаването, 
предоставяно чрез услуга за достъп до 
интернет, така както е определено в 
Регламент (ЕС) 2015/2120 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
предназначено за публично приемане 
на първоначално предаване от друга 
държава членка по жичен или безжичен 
път, включително чрез спътник, но не и 
онлайн, на телевизионни или 
радиопрограми, предназначени за 
публично приемане, при условие че 
въпросното препредаване се извършва 
от страна, различна от излъчващата 
организация, осъществила 
първоначалното предаване или под 
чийто контрол и на чиято отговорност е 
осъществено такова предаване. 

ограничено до услуги,  подобни на 
кабелната телевизия или на 
телевизията през интернет 
протокол, които са предназначени за 
публично приемане на първоначално 
предаване от друга държава членка по 
жичен или безжичен път, включително 
чрез спътник, но не и онлайн, на 
телевизионни или радиопрограми, 
предназначени за публично приемане, 
при условие че въпросното 
препредаване се извършва от страна, 
различна от излъчващата организация, 
осъществила първоначалното предаване 
или под чийто контрол и на чиято 
отговорност е осъществено такова 
предаване.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „пряко въвеждане“ означава 
процес, състоящ се от два или повече 
етапа, при който излъчващите 
организации предават свои сигнали – 
носители на програми, предназначени 
за публично приемане, на 
разпространители, които са 
организации, различни от 
излъчващите организации в 
съответствие с Бернската 
конвенция, като предаването се 
осъществява от точка до точка 
посредством частна линия – по 
жичен или безжичен път, 
включително чрез спътник, по такъв 
начин, че сигналите – носители на 
програми, не могат да бъдат 
приемани от широката публика по 
време на това предаване; след това 
разпространителите предлагат тези 
програми на публиката едновременно, 
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в непроменен и несъкратен вид, за 
гледане или слушане по кабелни 
мрежи, свръхвисокочестотни 
системи за разпространение, цифрови 
наземни мрежи, базирани на 
интернет протокол мрежи, мобилни 
мрежи или други подобни мрежи.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) „управлявани среди“ се 
определят изключително като услуги, 
подобни на кабелната телевизия или 
на телевизията през интернет 
протокол, със защитен и ограничен 
достъп, когато препредаващият 
оператор предоставя услуга за 
препредаване, криптирана от край до 
край, на договорно упълномощените 
ползватели на своята услуга.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 Член 2

Прилагане на принципа на „държавата 
на произход“ по отношение на 
спомагателните онлайн услуги

Прилагане на принципа на „държавата 
на произход“ по отношение на онлайн 
услугите за излъчване на 
информационни емисии и актуални 
предавания

(1) По отношение на действията по 
публично съобщаване и предоставянето 
на разположение, извършвани при 
предоставянето на спомагателна онлайн 
услуга от излъчваща организация или 
под нейния контрол и на нейна 

(1) По отношение на действията по 
публично съобщаване и предоставянето 
на разположение, извършвани при 
предоставянето на спомагателна онлайн 
услуга за първоначално излъчване на 
информационни емисии и актуални 
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отговорност, както и на действията по 
възпроизвеждане, които са необходими 
за предоставянето на споменатата 
спомагателна онлайн услуга, достъпа до 
нея или нейното използване, за целите 
на упражняването на авторското право 
и сродните му права, свързани с тези 
действия, се счита, че те следва да се 
извършват единствено в държавата 
членка, в която се намира основното 
място на стопанска дейност на 
излъчващата организация.

предавания от или под контрола на 
излъчваща организация и на нейна 
отговорност, както и на действията по 
възпроизвеждане на подобни 
информационни емисии и актуални 
предавания, които са необходими за 
предоставянето на такава спомагателна 
онлайн услуга, достъпа до нея или 
нейното използване, за целите на 
придобиването и упражняването на 
придобито авторско право и сродните 
му права, свързани с тези действия, се 
счита, че те следва да се извършват 
единствено в държавата членка, в която 
се намира основното място на стопанска 
дейност на излъчващата организация.

(2) При определянето на размера на 
платимото възнаграждение за правата, 
обвързани със спазването на принципа 
на държавата на произход в 
съответствие с предвиденото в параграф 
1, страните вземат предвид всички 
аспекти на спомагателната онлайн 
услуга, като например характеристиките 
на спомагателната онлайн услуга, 
аудиторията, за която е 
предназначена, и езиковата версия.

(2) При определянето на размера на 
платимото възнаграждение за правата, 
обвързани със спазването на принципа 
на държавата на произход в 
съответствие с предвиденото в параграф 
1, страните вземат предвид всички 
аспекти на спомагателната онлайн 
услуга, като например характеристиките 
на спомагателната онлайн услуга, 
включително времето, през което тя 
е на разположение онлайн, 
аудиторията и всички налични 
езикови версии.

(2a) Параграф 2 не ограничава 
свободата на страните да договарят 
всякакви специфични методи или 
критерии за изчисляване на размера 
на платимото възнаграждение за 
правата, по отношение на които се 
прилага принципът на държавата на 
произход, като например такива въз 
основа на приходите, реализирани от 
излъчващата организация от 
предоставянето на онлайн услугата.
(2б) Параграфи 1 и 2 не засягат 
принципите на териториалност и на 
свобода на договарянето по 
отношение на авторското право и на 
другите права, предвидени съгласно 
Директива 2001/29/ЕО. На тази 
основа страните имат право да 
продължават да се договарят 
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относно въвеждането на ограничения 
на упражняването на правата, 
посочени в параграф 1, при условие че 
тези ограничения не противоречат на 
правото на Съюза и на националното 
право.
(2в) Препредаването на 
първоначалното предаване на 
телевизионна или радиопрограма от 
една държава членка в други държави 
членки чрез спомагателна онлайн 
услуга, както е определена в 
настоящия регламент, се извършва 
при зачитане на приложимото 
авторско право, сродните му права и 
правата върху други закриляни 
обекти, въз основа на индивидуални 
или колективни договори между 
носителите на авторско право, 
сродните му права или права върху 
други закриляни обекти и 
операторите на услуги за 
препредаване.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 3

Упражняване на правата при 
препредаване от носители на права, 
различни от излъчващите организации

Упражняване на правата при 
препредаване, различно от кабелно 
препредаване, от носители на права, 
различни от излъчващите организации

(-1) Правото на препредаване е 
изключително право и за него трябва 
да се получи разрешение от 
носителите на авторско право или на 
други сродни права.

(1) Носителите на авторско право и 
сродните му права, различни от 
излъчващите организации, могат да 
упражняват своите права за 
предоставяне или отказ на 

(1) Носителите на авторско право и 
сродните му права, различни от 
излъчващите организации, упражняват 
своите права да разрешават достъп до 
услуги за препредаване в управлявани 
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разрешение за препредаване само чрез 
организация за колективно управление.

среди само чрез организация за 
колективно управление.

(2) Когато носител на право не е 
прехвърлил управлението на правото, 
посочено в параграф 1, на организация 
за колективно управление, 
организацията за колективно 
управление, която управлява права от 
същата категория на територията 
на държавата членка, за която 
операторът на услугата за 
препредаване желае да придобие права 
за препредаване, се счита за 
оправомощена да управлява правото 
от името на този носител на право.
(3) Когато повече от една организация 
за колективно управление управлява 
права от тази категория за територията 
на въпросната държава членка, 
носителят на право може свободно да 
избере коя от тези организации за 
колективно управление да се счита за 
оправомощена да управлява неговото 
право. Ако в подобна ситуация 
носителят на право не избере такава 
организация за колективно управление, 
държавата членка, за чиято територия 
операторът на услугата за препредаване 
желае да уреди ползването на права за 
препредаване, е тази, която трябва да 
посочи коя от организациите за 
колективно управление се счита за 
оправомощена да управлява правото на 
този носител на право.

(3) Когато повече от една организация 
за колективно управление управлява 
права от тази категория за територията 
на въпросната държава членка, 
носителят на право може свободно да 
избере коя от тези организации за 
колективно управление да се счита за 
оправомощена да управлява неговото 
право. Ако в подобна ситуация 
носителят на право не избере такава 
организация за колективно управление, 
държавата членка, за чиято територия 
операторът на услугата за препредаване 
желае да уреди ползването на права за 
препредаване, е тази, която трябва да 
посочи коя от организациите за 
колективно управление се счита за 
оправомощена да управлява правото на 
този носител на право.

(4) Носителят на право има 
същите права и задължения, 
произтичащи от споразумението 
между оператора на услугата за 
препредаване и организацията за 
колективно управление, която се 
счита за оправомощена да управлява 
неговото право, каквито имат 
носителите на право, упълномощили 
въпросната организация за 
колективно управление, и може да 
предяви тези права в определен от 
засегнатата държава членка срок, 
който не може да бъде по-кратък от 
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три години от датата на 
препредаването, включващо неговото 
произведение или друг закрилян обект.
(5) Държава членка може да 
предвиди, че когато носител на право 
разрешава първоначалното предаване 
на нейна територия на произведение 
или на друг закрилян обект, се счита, 
че този носител на право дава 
съгласието си за това да не 
упражнява правата си върху 
препредаването на индивидуална 
основа, а да ги упражнява в 
съответствие с настоящия 
регламент.

(5a) Организациите за колективно 
управление поддържат база данни, 
предоставяща информация във връзка 
с управлението на авторското право 
и сродните му права, попадащи в 
обхвата на настоящия член, 
включително информация относно 
носителя на правото, вида на 
използване, територията и срока.
(5б) Възможността да се иска 
съдействие от посредници при 
преговорите, както и недопускането 
на недобросъвестност при 
преговорите, както са предвидени в 
член 11 и член 12, параграф 1 от 
Директива 93/83/ЕИО на Съвета, се 
осигуряват и за целите на настоящия 
регламент.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Използване на телевизионни и 

радиопрограми чрез препредаване
Препредаването на произведения или 
други закриляни обекти, включени в 
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телевизионна или радиопрограма, 
която първоначално е съобщена на 
публиката от излъчваща организация, 
е действие по публично съобщаване на 
такава програма, независимо дали 
операторът на услугата за 
препредаване използва същите или 
различни технически средства от 
тези, използвани при първоначалното 
действие по излъчване, и независимо 
от това дали препредаването се 
осъществява или не в 
действителното или предвиденото 
място на приемане на 
първоначалното излъчване.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Използване на телевизионни и 
радиопрограми чрез процес на пряко 
въвеждане  Излъчващите 
организации, които предават чрез 
процес на пряко въвеждане свои 
сигнали – носители на програми, 
предназначени за публично приемане, 
на разпространители, които са 
организации, различни от 
излъчващите организации в 
съответствие с Бернската 
конвенция, носят съвместна 
отговорност заедно със своите 
разпространители за единните и 
неделими действия по публично 
разгласяване и предоставяне на 
публично разположение, както са 
определени в член 3 от Директива 
2001/29/ЕО, които те извършват 
заедно. Поради това в тези случаи 
излъчващите организации и 
разпространителите трябва да 
получат разрешение от съответните 
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носители на права за участието си в 
тези действия.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Преходна разпоредба
Споразуменията относно 
упражняването на авторското право 
и сродните му права във връзка с 
действията по публично съобщаване 
и предоставяне на разположение, 
извършвани по време на 
предоставянето на спомагателна 
онлайн услуга, както и във връзка с 
действията по възпроизвеждане, 
които са необходими за 
предоставянето на спомагателна 
онлайн услуга, достъпа до нея или 
нейното използване, които са в сила 
към [датата, посочена в член 7, 
параграф 2 — вписва се от OPOCE] , 
се подчиняват на разпоредбите на 
член 2, считано от [датата, посочена 
в член 7, параграф 2, + 2 години — 
съответната дата се вписва от 
OPOCE], ако срокът им на действие 
изтича след тази дата.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Не по-късно от [3 години след 
датата, посочена в член 7, параграф 2 — 
съответната дата се вписва от OPOCE] 
Комисията извършва преглед на 
настоящия регламент и представя 

(1) Не по-късно от [3 години след 
датата, посочена в член 7, параграф 2 – 
съответната дата се вписва от 
Службата за публикации] Комисията 
извършва преглед на настоящия 
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основните констатации от него в доклад 
до Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет.

регламент и представя основните 
констатации от него в доклад до 
Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет. До доклада се предоставя 
опростен и ефективен обществен 
достъп.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, която е 
необходима за изготвянето на 
посочения в параграф 1 доклад.

(2) Държавите членки предоставят на 
Комисията навременна и точна 
информация, която е необходима за 
изготвянето на посочения в параграф 1 
доклад.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Той се прилага от [6 месеца след 
деня на публикуването му — 
съответната дата се вписва от OPOCE].

(2) Той се прилага от [18 месеца след 
деня на публикуването му — 
съответната дата се вписва от 
Службата за публикации].


