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КРАТКА ОБОСНОВКА

Цел и обхват

Предложението на Комисията има за цел модернизирането и адаптирането на 
правилата в областта на авторското право към цифровата среда, насърчавайки по този 
начин създаването на цифровия единен пазар. Технологичното развитие през 
последните две десетилетия драстично трансформира както обхвата на онлайн 
услугите, така и поведението на потребителите онлайн, правейки необходимо 
актуализирането поне на части от съществуващите правила, създадени още през 2001 г.

Основните принципи на авторското право, като например необходимостта от висока 
степен на закрила и справедливо възнаграждение на творците и артистите изпълнители, 
все още са много актуални и трябва се запазят, тъй като позволяват на Европейския 
съюз да поддържа богато културно многообразие, което към днешна дата си остава 
едно от най-високо ценените му предимства пред останалия свят. От друга страна, 
развитието на цифрови услуги, които разчитат на защитени с авторско право 
произведения, създава огромни затруднения за носителите на права да контролират по 
подходящ начин разпространението на своите произведения и да получават 
справедливо възнаграждение за тях.

В същото време, за да се гарантира защитата на законосъобразното използване на 
защитени с авторско право произведения, в Директивата относно информационното 
общество (2001/29/ЕО) се изброяват доброволните изключения и ограничения, като се 
посочва в кои случаи не е необходимо предварителното съгласие на носителя на 
правото за използване на неговите произведения. Тези изключения са широко 
определени, технологично неутрални и незадължителни, за да се даде възможност на 
държавите членки да ги адаптират към своите национални особености и политики в 
областта на културата. Въпреки незадължителния си характер в по-голямата си част 
изключенията са приложени в държавите членки и са доказали своята ефективност, 
макар и прилагането на някои изключения в цифрова среда да поражда известна 
несигурност.

Въз основа на тези наблюдения Комисията реши да запази съществуващите правила, 
тъй като те все още са актуални, но да намери решение на специфичните проблеми, 
които възникват в резултат на цифровата революция, особено в случаите на 
трансгранично въздействие, като предвиди задължителни изключения, създадени да 
допълнят посочените в Директивата относно информационното общество.

Поради това настоящото предложение се концентрира в три стълба, всеки от които се 
отнася до въпросите, установени в дадената област:

Първият стълб има за цел да се окаже подкрепа на дейности в обществен интерес, като 
например научни изследвания, образование и опазване на културното наследство, в 
чието осъществяване използването на защитени с авторско право произведения се 
изисква ежедневно. Задължителните изключения са създадени, за да се осигури правна 
сигурност на бенефициентите по отношение на цифровата употреба на произведенията.
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Вторият стълб е проектиран с цел да се помогне на създаващите съдържане да разрешат 
сериозните си затруднения при договарянето за издаване на лицензи и евентуално да 
получат справедливо договорено възнаграждение за използването на техните 
произведения от онлайн услуги, чрез които се разпространяват в огромен мащаб. За 
тази цел Комисията дава важни пояснения относно режима на отговорност при 
предоставянето на услуги на информационното общество, както се посочва в 
Директивата за електронна търговия (2000/31/ЕО), когато тези услуги са свързани със 
съхраняване и осигуряване на достъп до голям брой защитени произведения, качени от 
техни ползватели. При такива обстоятелства доставчиците на услуги на 
информационното общество следва да сключат споразумения за лицензиране с 
носителите на правата, както и да се установят пропорционални и подходящи мерки за 
защита на въпросните произведения, в сътрудничество с носителите на правата.

Третият и последен стълб е създаден с цел да се балансират взаимоотношенията между 
авторите и техните договорни партньори. Прехвърлянето или отстъпването на права от 
авторите и артистите изпълнители на техните договорни партньори е стандартна и 
общоприета практика, с която се гарантира финансирането на творчеството. Авторите и 
артистите изпълнители обаче невинаги получават достъп до данни, свързани с начина, 
по който техните произведения впоследствие са използвани, рекламирани и генерирали 
печалби, което прави трудно да се установи дали възнаграждението им съответства на 
действителния успех на въпросното произведение. Поради това в предложението на 
Комисията са изложени задълженията за прозрачност, възможността за актуализиране 
на възнаграждението и механизмите за разрешаване на спорове.

Обща позиция на докладчика

Докладчикът подкрепя целенасочения и ориентиран към решаването на проблеми 
подход в предложението на Комисията и счита, че въпреки че съществуващите правила 
в областта на авторското право в по-голямата си част остават валидни, съществува 
необходимост от специфични допълнителни правила за разглеждане на характерните 
особености на цифровата употреба на защитените с авторско право произведения.

Целта на измененията е да се пояснят и конкретизират редица разпоредби в 
предложението на Комисията, както и да се засилят някои от тях, когато това е разумно 
и възможно. Едновременно с това докладчикът иска да признае развитието в 
поведението на потребителите и да предостави гаранции по отношение на някои нови 
употреби и практики, възникнали заедно с цифровата революция.

За тази цел докладчикът внася изменения, свързани с четири ключови цели:

1. Предоставяне на правна сигурност по отношение на новите изключения и 
ограничения

Докладчикът подкрепя новите задължителни изключения и ограничения, уредени в 
настоящата директива, за оказване на подкрепа на дейности в обществен интерес, като 
например образование, научни изследвания или опазване на културното наследство. 
Всъщност потенциалната полза за цялото общество и развитието на трансграничните 
практики обосновава такова хармонизиране, а обхватът е достатъчно точен, за да се 
защитят по подходящ начин носителите на права от несъразмерна вреда.
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При все това, според становището на докладчика, настоящото предложение не 
осигурява пълна правна яснота относно тежестта на страните, участващи във всяко 
изключение, което би застрашило тяхната ефективност и би възпрепятствало тяхното 
хармонизирано прилагане. Поради това докладчикът уточни задълженията на 
съответните страни, участващи в изключенията, с цел намаляване на риска от вреди за 
носителите на права (член 3),  предоставяне на гаранции за лицензии или прибягването 
до това изключение (член 4) и за гарантиране на общи практики (член 5).

2. Поясняване на отговорностите на платформите и гарантиране на 
справедливо сътрудничество с носителите на права

Докладчикът напълно подкрепя целите и подхода на предложението за поясняване на 
статута на определени категории на услугите на информационното общество по начин, 
който е в съответствие с Директивата за електронната търговия и има допълващ 
характер.

Докладчикът обаче счита, че предложението не определя достатъчно точно обхвата на 
услугите съгласно изискванията на член 13 от настоящата директива, което създава 
правна несигурност. По подобен начин обхватът, естеството и основата на съвместните 
задължения между носителите на права и тези услуги не са достатъчно ясни според 
докладчика.

Поради това в становището се разясняват задълженията на услугите на 
информационното общество съгласно член 13 от настоящата директива. Вместо да се 
съсредоточава само върху техническите характеристики на услугата (т.е. понятието за 
съхранение), становището базира задълженията на услугата на това дали тя 
осъществява или не акт на публично съобщаване. 

Ето защо когато доставчиците на услуги на информационното общество, които 
съхраняват защитени с авторско право произведения и други обекти, и/или осигуряват 
на публиката достъп до тях, като по такъв начин излизат извън рамките на 
обикновеното предоставяне на материална база и извършват акт на публично 
съобщаване, те са длъжни да сключват лицензионни споразумения с пожелалите това 
носители на права. При липсата на споразумения или когато услугите  отговарят на 
условията за освобождаване от отговорност по Директивата за електронната търговия, 
те все пак са длъжни да предприемат мерки за предотвратяване на неправомерното 
включване на защитено от авторско право съдържание. Този подход следва да осигури 
необходимата правна сигурност за обезпечаване на ефективността на настоящата 
директива.

За гарантиране на по-добро и справедливо сътрудничество между съответните 
платформи и носители на права, докладчикът предлага механизъм за алтернативно 
разрешаване на спорове, който да се използва за преодоляване на всички трудности, 
които могат да възникнат, със съдействието на посочен от държавата членка 
безпристрастен орган.

3. Създаване на нов стълб за защита на законните практики на потребителите
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Според докладчика в предложението не се признава позицията, че в днешно време 
потребителите като ползватели на услугите завземат цифровата среда. Излезли вече от 
пасивната си роля, сега те активно допринасят и са както източници, така и получатели 
на съдържание в цифровата среда. Всъщност услугите на информационното общество 
базират цялата структура, бизнес модела и оптимизирането на своите услуги около 
двойната роля на ползвателите си. От правна гледна точка, докладчикът счита също, че 
цифровите практики на потребителите не се ползват с правна сигурност съгласно 
настоящите правила в областта на авторското право, по-специално изключенията и 
ограниченията, и поради това е необходим специален подход.

Поради това в становището се допълва съществуващото изключение за цитиране, с 
ново изключение, уреждащо цифровото нетърговско пропорционално използване на 
цитати и откъси на защитени с авторско право произведения или други обекти от 
индивидуални потребители. Без да се засягат разпоредбите на член 13, държавите 
членки могат да предвидят изключение за съдържание, качено от ползвателите, когато 
съдържанието се използва за критика, преглед, илюстрация, карикатура, пародия или 
творческа имитация.

На последно място, докладчикът укрепва механизма за подаване на жалби и защита в 
член 13 с цел предоставяне на минимално ниво на правна сигурност за ползвателите по 
отношение на процедурите.

4. Предоставяне на възможност на авторите и артистите изпълнители 
ефективно да отстояват правата си

Докладчикът приветства положените чрез предложението усилия за засилване на 
правата на авторите и артистите изпълнители. С цел предотвратяване на всяко 
възпиращо въздействие, което може да откаже авторите и артистите изпълнители да 
отстояват правата си, докладчикът предвижда споровете между автори, артисти 
изпълнители и техните договорни партньори да могат бъдат разрешавани както на 
индивидуална, така и на колективна основа.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да 
вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Бързото технологично развитие 
продължава да преобразява начините, 
по които се създават, произвеждат, 

(3) Бързото технологично развитие 
продължава да преобразява начините, 
по които се създават, произвеждат, 
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разпространяват и използват 
произведенията и други обекти. 
Продължават да се появяват нови 
бизнес модели и нови субекти. Запазват 
значението си целите и принципите, 
залегнали в рамката на Съюза в 
областта на авторското право. Въпреки 
това продължава да съществува правна 
несигурност както за носителите на 
права, така и за ползвателите, по 
отношение на някои, включително 
трансгранични, начини на използване на 
произведения и други обекти в 
цифровата среда. Както се посочва в 
съобщението на Комисията, озаглавено 
„Към една модерна и по-европейска 
рамка за авторското право“26, в някои 
области е необходимо да се адаптира и 
допълни действащата рамка на Съюза в 
областта на авторското право. 
Настоящата директива предвижда 
правила за адаптиране на някои 
изключения и ограничения към 
цифровата и трансграничната среда, 
както и мерки за улесняване на някои 
лицензионни практики по отношение на 
разпространението на произведения 
извън търговско обращение и наличието 
онлайн на аудио-визуални произведения 
на платформи за видео по заявка с оглед 
на осигуряването на по-широк достъп 
до съдържание. За да се изгради добре 
функциониращ пазар за авторското 
право, следва да има и правила за 
правата върху публикациите, за 
използването на произведения и други 
обекти от доставчици на онлайн услуги, 
които съхраняват качено от 
ползвателите съдържание и осигуряват 
достъп до него, както и за 
прозрачността на договорите на 
авторите и артистите изпълнители.

разпространяват и използват 
произведенията и други обекти. От 
съществено значение е приложимото 
законодателство да може да устоява 
на бъдещето, така че да не 
ограничава подобни технологични 
разработки. Продължават да се 
появяват нови бизнес модели и нови 
субекти. Запазват значението си целите 
и принципите, залегнали в рамката на 
Съюза в областта на авторското право. 
Въпреки това продължава да 
съществува правна несигурност както за 
носителите на права, така и за 
ползвателите, по отношение на някои, 
включително трансгранични, начини на 
използване на произведения и други 
обекти в цифровата среда. Както се 
посочва в съобщението на Комисията, 
озаглавено „Към една модерна и по-
европейска рамка за авторското 
право“26, в някои области е необходимо 
да се адаптира и допълни действащата 
рамка на Съюза в областта на 
авторското право. В тази постоянно 
променяща се цифрова среда 
Комисията следва да проучи всички 
възможни мерки за предотвратяване 
на незаконното използване на 
защитено с авторско право визуално и 
аудиовизуално съдържание за 
търговски цели чрез използване на 
техники за вграждане или 
преобразуване. Освен това настоящата 
директива предвижда правила за 
адаптиране на някои изключения и 
ограничения към цифровата и 
трансграничната среда, както и мерки за 
улесняване на някои лицензионни 
практики по отношение на 
разпространението на произведения 
извън търговско обращение и наличието 
онлайн на аудио-визуални произведения 
на платформи за видео по заявка с оглед 
на осигуряването на по-широк достъп 
до съдържание. За да се изгради добре 
функциониращ пазар за авторското 
право, следва да има и правила за 
правата върху публикациите, за 
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използването на произведения и други 
обекти от доставчици на онлайн услуги, 
които съхраняват качено от 
ползвателите съдържание и осигуряват 
достъп до него, както и за 
прозрачността на договорите на 
авторите и артистите изпълнители.

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Въпреки факта, че в наши дни 
се потребяват по-големи количества 
творческо съдържание, отколкото 
когато и да било, посредством 
например платформи за качено от 
ползвателите съдържание или услуги 
по обединяване на съдържание, 
творческите сектори не са 
отбелязали сходно увеличение на 
приходите. В последствие е 
възникнало т.нар. „несъответствие 
на стойността“, при което 
платформите за услуги запазват 
стойността на произведенията на 
културата и творчеството, която 
обаче не достига до творците. 
Прехвърлянето на стойност е довело 
до неефективни и несправедливи 
пазарни условия и заплашва 
дългосрочното добро състояние на 
секторите на културата и 
творчеството в Съюза и успеха на 
цифровия единен пазар. Поради това 
освобождаване от отговорност 
следва да се прилага само за 
доставчици на действително 
неутрални и пасивни онлайн услуги, а 
не за услуги, които играят активна 
роля в разпространението, 
насърчаването и монетаризирането 
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на съдържание в ущърб на творците.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В областите на научните 
изследвания, образованието и 
опазването на културното наследство 
цифровите технологии позволяват нови 
видове използване, които не са 
еднозначно обхванати от действащите 
правила на Съюза за изключенията и 
ограниченията. Освен това 
факултативният характер на 
изключенията и ограниченията съгласно 
директиви 2001/29/ЕО, 96/9/ЕО и 
2009/24/ЕО в тези области може да 
повлияе неблагоприятно върху 
функционирането на вътрешния пазар. 
Това важи с особена сила за 
трансграничното използване, което 
придобива все по-голямо значение в 
цифровата среда. Поради тази причина 
действащите изключения и ограничения 
в правото на Съюза, които се прилагат 
за научните изследвания, преподаването 
и опазването на културното наследство, 
следва да бъдат преразгледани в 
светлината на новите видове 
използване. Следва да се въведат 
задължителни изключения или 
ограничения при използването на 
технологии за извличане на информация 
от текст и данни, илюстрирането за 
целите на преподаването в цифровата 
среда и на опазването на културното 
наследство. По отношение на 
използването, което не е обхванато от 
предвидените в настоящата директива 
изключения или ограничение, следва да 
продължи прилагането на 
съществуващите изключения и 
ограничения в правото на Съюза. 
Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО следва 

(5) В областите на научните 
изследвания, образованието и 
опазването на културното наследство 
цифровите технологии позволяват нови 
видове използване, които не са 
еднозначно обхванати от действащите 
правила на Съюза за изключенията и 
ограниченията. Освен това 
факултативният характер на 
изключенията и ограниченията съгласно 
директиви 2001/29/ЕО, 96/9/ЕО и 
2009/24/ЕО в тези области може да 
повлияе неблагоприятно върху 
функционирането на вътрешния пазар. 
Това важи с особена сила за 
трансграничното използване, което 
придобива все по-голямо значение в 
цифровата среда. Поради тази причина 
действащите изключения и ограничения 
в правото на Съюза, които се прилагат 
за научните изследвания, 
преподаването, дистанционното и
смесеното обучение, както и за
опазването на културното наследство, 
следва да бъдат преразгледани в 
светлината на новите видове 
използване. Следва да се въведат 
задължителни изключения или 
ограничения при използването на 
технологии за извличане на информация 
от текст и данни, илюстрирането за 
целите на преподаването в цифровата 
среда и на опазването на културното 
наследство. По отношение на 
използването, което не е обхванато от 
предвидените в настоящата директива 
изключения или ограничение, следва да 
продължи прилагането на 
съществуващите изключения и 
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да бъдат адаптирани. ограничения в правото на Съюза. 
Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО следва 
да бъдат съответно адаптирани.
Терминът „научни изследвания“, 
използван в настоящата директива, 
трябва да се разбира като отнасящ се 
както за природните, така и за 
хуманитарните науки.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правото на Съюза вече 
предвижда някои изключения и 
ограничения, обхващащи използването 
за целите на научните изследвания, 
които може да се прилагат за действията 
по извличане на информация от текст и 
данни. Тези изключения и ограничения 
обаче не са задължителни и не са изцяло 
адаптирани към използването на 
технологии в областта на научните 
изследвания. Нещо повече, когато 
научните изследователи имат
правомерен достъп до съдържание, 
например чрез абонаменти за 
публикации или лицензии за свободен 
достъп, условията на лицензиите може 
да изключват извличането на 
информация от текст и данни. Тъй като 
научните изследвания все повече се 
извършват с помощта на цифрови 
технологии, съществува риск да 
пострада конкурентната позиция на 
Съюза като научноизследователско 
пространство, освен ако не се 
предприемат стъпки за премахване на 
правната несигурност при извличането 
на информация от текст и данни.

(9) Правото на Съюза вече 
предвижда някои изключения и 
ограничения, обхващащи използването 
за целите на научните изследвания, 
които може да се прилагат за действията 
по извличане на информация от текст и 
данни. Тези изключения и ограничения 
обаче не са задължителни и не са изцяло 
адаптирани към използването на 
технологии в областта на научните 
изследвания. Нещо повече, когато 
научните изследователи са получили
правомерен достъп до съдържание, 
например чрез абонаменти за 
публикации или лицензии за свободен 
достъп, условията на лицензиите може 
да изключват извличането на 
информация от текст и данни. Тъй като 
научните изследвания все повече се 
извършват с помощта на цифрови 
технологии, съществува риск да 
пострада конкурентната позиция на 
Съюза като научноизследователско 
пространство, освен ако не се 
предприемат стъпки за премахване на 
правната несигурност при извличането 
на информация от текст и данни.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 10



AD\1133335BG.docx 11/72 PE595.591v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въпросната правна несигурност 
следва да се премахне, като се въведе 
задължително изключение за правото на 
възпроизвеждане, както и за правото да 
не се допуска извличане от база данни. 
Новото изключение не бива да 
накърнява действащото задължително 
изключение за временните действия на 
възпроизвеждане по член 5, параграф 1 
от Директива 2001/29, което следва да 
продължи да се прилага по отношение 
на способите за извличане на 
информация от текст и данни, които не 
предполагат да се правят копия извън 
обхвата на изключението. Научните 
организации следва също така да се 
възползват от изключението, когато 
участват в публично-частни 
партньорства.

(10) Въпросната правна несигурност 
следва да се премахне, като се въведе 
задължително изключение за правото на 
възпроизвеждане, както и за правото да 
не се допуска извличане от база данни. 
Новото изключение не бива да 
накърнява действащото задължително 
изключение за временните действия на 
възпроизвеждане по член 5, параграф 1 
от Директива 2001/29, което следва да 
продължи да се прилага по отношение 
на способите за извличане на 
информация от текст и данни, които не 
предполагат да се правят копия извън 
обхвата на изключението. За 
предотвратяване на неоправдано 
разпространение на съдържание, 
необходимо за извличане на текст и 
данни, на научноизследователските 
организации следва да бъде разрешено 
да складират и съхраняват по сигурен 
начин копията на произведения или 
на други обекти, получени по силата 
на новото изключение, за периода, 
необходим за осъществяването на
научните изследвания. Копията на 
произведения или на други обекти, 
направени за целите на извличането 
на информация от текст и данни, 
следва да бъдат унищожавани веднага 
след извършването на всички 
необходими дейности по 
осъществяваното научно изследване.
Научните организации следва също така 
да се възползват от изключението, 
когато влизат в публично-частни 
партньорства, в случай че 
извършените действия по извличане 
на информация от текст и данни са 
пряко свързани с целта на научното 
изследване, осъществено в рамките на 
въпросното партньорство. В рамките 
на публично-частни партньорства е 
необходимо защитените с авторско 
право произведения или други обекти, 
използвани съгласно изключението, да 
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бъдат предварително законно 
придобити от партньора от частния 
сектор.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед на потенциално големия 
брой заявки за достъп и сваляне на 
техните произведения или други обекти, 
носителите на права следва да имат 
възможност да прилагат мерки, когато 
има риск да бъдат застрашени 
сигурността и целостта на системите 
или базите данни, където са хоствани 
тези произведения или други обекти. 
Въпросните мерки не бива да 
надхвърлят необходимото за постигане 
на целта да се гарантира сигурността и 
целостта на системата и не бива да 
пречат на ефективното прилагане на 
изключението.

(12) С оглед на потенциално големия 
брой заявки за достъп и сваляне на 
техните произведения или други обекти, 
носителите на права следва да имат 
възможност да прилагат мерки, като 
например потвърждаване на 
самоличността, когато може да бъдат 
застрашени сигурността и целостта на 
системите или базите данни, където са 
хоствани тези произведения или други 
обекти. Въпросните мерки следва да 
бъдат пропорционални, следва да не
надхвърлят необходимото за постигане 
на целта да се гарантира сигурността и 
целостта на системата и не следва да 
пречат на ефективното прилагане на 
изключението.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Не е необходимо да се 
предвижда обезщетение за 
носителите на права по отношение 
на използването в обхвата на 
въведеното с настоящата директива 
изключение за извличането на 
информация от текст и данни, 
предвид това, че с оглед на 
естеството и обхвата на 
изключението се очаква вредите да 
бъдат минимални.

заличава се
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Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Член 5, параграф 3, буква а) от 
Директива 2001/29/ЕО позволява на 
държавите членки да предвидят 
изключение или ограничение за правото 
на възпроизвеждане, съобщаване на 
публиката и предоставяне на публично 
разположение единствено за 
илюстриране при преподаване сред 
останалите видове използване. В 
допълнение към това член 6, параграф 2, 
буква б) и член 9, буква б) от Директива 
96/9/ЕО допускат използване на база 
данни и извличане или повторно 
използване на съществена част от 
нейното съдържание с цел да се 
илюстрира преподаване. Неясна е 
степента, до която тези изключения или 
ограничения се прилагат за цифровото 
използване. В допълнение към това 
липсва яснота по въпроса дали тези 
изключения или ограничения са 
приложими, когато преподаването се 
извършва онлайн и следователно в 
дистанционна форма. Нещо повече, 
съществуващата рамка не предвижда 
трансгранично действие. Това 
положение може да попречи на 
развитието на осъществявани с 
дигитални помощни средства 
преподавателски дейности и на 
дистанционното обучение. Поради това 
е необходимо да се въведе ново 
задължително изключение или 
ограничение, за да се гарантира, че 
образователните институции се ползват 
от пълна правна сигурност, когато 
използват произведения или други 
обекти в дейностите за цифрово 
преподаване, включително онлайн и 
през границите.

(14) Член 5, параграф 3, буква а) от 
Директива 2001/29/ЕО позволява на 
държавите членки да предвидят 
изключение или ограничение за правото 
на възпроизвеждане, съобщаване на 
публиката и предоставяне на публично 
разположение единствено за 
илюстриране при преподаване сред 
останалите видове използване. В 
допълнение към това член 6, параграф 2, 
буква б) и член 9, буква б) от Директива 
96/9/ЕО допускат използване на база 
данни и извличане или повторно 
използване на съществена част от 
нейното съдържание с цел да се 
илюстрира преподаване. Неясна е 
степента, до която тези изключения или 
ограничения се прилагат за цифровото 
използване. В допълнение към това 
липсва яснота по въпроса дали тези 
изключения или ограничения са 
приложими, когато преподаването се 
извършва онлайн и следователно в 
дистанционна форма. Нещо повече, 
съществуващата рамка не предвижда 
трансгранично действие. Това 
положение може да попречи на 
развитието на осъществявани с 
дигитални помощни средства 
преподавателски дейности и на 
дистанционното обучение, които може 
да се извършват извън 
традиционната формална среда на 
обучение и да включват по-широк 
спектър от доставчици. Поради това е 
необходимо да се въведе ново 
задължително изключение или 
ограничение, за да се гарантира, че 
образователните институции и 
организации, сертифицирани да 
извършват преподавателски 
дейности, се ползват от пълна правна 
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сигурност, когато използват 
произведения или други обекти в 
дейностите за цифрово преподаване, 
включително онлайн и през границите.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Докато програмите за 
дистанционно обучение и 
трансгранично образование се 
разработват предимно на равнището на 
висшето образование, цифрови средства 
и ресурси все повече се използват на 
всички равнища на образованието, по-
специално за подобряване и обогатяване 
на ученето. Поради това изключението 
или ограничението, предвидено в 
настоящата директива, следва да бъде от 
полза за всички образователни 
институции в основното, средното, 
професионалното и висшето 
образование, доколкото те извършват 
образователна дейност с нетърговска 
цел. Организационната структура и 
средствата за финансиране на 
образователната институция не са 
решаващи фактори за определяне на 
нетърговския характер на дейността.

(15) Докато програмите за 
дистанционно обучение и 
трансгранично образование се 
разработват предимно на равнището на 
висшето образование, цифрови средства 
и ресурси все повече се използват на 
всички равнища на образованието, по-
специално за подобряване и обогатяване 
на ученето. Поради това изключението 
или ограничението, предвидено в 
настоящата директива, следва да бъде от 
полза за всички образователни 
институции признати от държавата 
членка, в която са установени и 
извършват дейност в основното, 
средното, професионалното и висшето 
образование, както и за организации, 
сертифицирани от държавата 
членка, в която са установени, за 
осъществяването на специфични 
преподавателски дейности, доколкото 
те извършват образователна дейност с 
нетърговска цел. Организационната 
структура и средствата за финансиране 
на образователната институция или 
сертифицираната организация не са 
решаващи фактори при определянето
на нетърговския характер на дейността.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Изключението или 
ограничението следва да обхване 
цифровото използване на произведения 
и други обекти, като например части 
или откъси от произведения за 
подпомагане, обогатяване или 
допълване на преподаването, 
включително свързаните с него учебни 
дейности. Произведения или други 
обекти следва да се използват по силата 
на изключението или ограничението 
единствено в контекста на дейности по 
преподаване и учене, осъществявани 
под ръководството на образователни 
институции, включително по време на 
изпити, и да се ограничат само до 
необходимото за целите на такива 
дейности. Изключението или 
ограничението следва да обхване 
използването както чрез цифрови 
средства в класната стая, така и 
онлайн чрез сигурната електронна 
мрежа на образователната институция, 
достъпът до която следва да бъде 
защитен, по-специално чрез процедури 
за автентификация. Изключението или 
ограничението следва да се разбира като 
обхващащо специфичните потребности 
от достъпност за хората с увреждания в 
контекста на илюстрирането при 
преподаване.

(16) Изключението или 
ограничението следва да обхване 
цифровото използване на произведения 
и други обекти, като например части 
или откъси от произведения, с 
изключение на нотни листове, за 
подпомагане, обогатяване или 
допълване на преподаването, 
включително свързаните с него учебни 
дейности. Следва да се позволи на 
държавите членки да определят 
подходящи ограничения по 
отношение на размера на определени 
категории защитени с авторско право 
произведения или други обекти, които 
могат да бъдат използвани, 
доколкото тези ограничения имат за 
цел да установят един справедлив 
баланс между потребностите и 
законните интереси на ползвателите 
и носителите на права. Произведения 
или други обекти или откъси от тях
следва да се използват по силата на 
изключението или ограничението 
единствено в контекста на дейности по 
преподаване и учене, осъществявани 
под ръководството на образователни 
институции или сертифицирани 
организации, включително по време на 
изпити, и да се ограничат само до 
необходимото за целите на такива 
дейности. Изключението или 
ограничението следва да обхване 
използването както чрез цифрови 
средства в контекста на дейности по 
преподаване и учене, включително 
извън помещенията на 
осъществяващата ги образователна 
институция или сертифицирана 
организация, така и онлайн чрез 
сигурната електронна мрежа на 
образователната институция или 
сертифицираната организация, 
достъпът до която следва да бъде 
защитен, по-специално чрез процедури 
за автентификация. Изключението или 
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ограничението следва да се разбира като 
обхващащо специфичните потребности 
от достъпност за хората с увреждания в 
контекста на илюстрирането при 
преподаване.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В редица държави членки 
съществуват различни договорености на 
основата на изключението по Директива 
2001/29/ЕО или на лицензионните 
споразумения за по-нататъшно 
използване, за да се улесни 
използването на произведения и други 
обекти в образованието. Тези 
договорености в общия случай са 
изготвени при отчитане на 
потребностите на образователните 
институции и на различните 
образователни степени. При все че е 
особено важно да бъде хармонизиран 
обхватът на новото задължително 
изключение или ограничение по 
отношение на цифровото използване и 
трансграничното преподаване, 
условията за изпълнение може да се 
различават в отделните държави членки 
дотолкова, доколкото не накърняват 
ефективното прилагане на 
изключението или ограничението или 
трансграничното използване. Това 
следва да даде възможност на 
държавите членки да надграждат над 
сключените на национално равнище 
договорености. По-специално, 
държавите членки биха могли да решат 
изцяло или частично да обвържат 
прилагането на изключението или 
ограничението с наличието на адекватни 
лицензии, които обхващат най-малко 
същите видове използване, както 
разрешените по силата на 
изключението. Този механизъм ще даде 

(17) В редица държави членки 
съществуват различни договорености на 
основата на изключението по Директива 
2001/29/ЕО или на лицензионните 
споразумения за по-нататъшно 
използване, за да се улесни 
използването на произведения и други 
обекти в образованието. Тези 
договорености в общия случай са 
изготвени при отчитане на 
потребностите на образователните 
институции и на различните 
образователни степени. При все че е 
особено важно да бъде хармонизиран 
обхватът на новото задължително 
изключение или ограничение по 
отношение на цифровото използване и 
трансграничното преподаване, 
условията за изпълнение може да се 
различават в отделните държави членки 
дотолкова, доколкото не накърняват 
ефективното прилагане на 
изключението или ограничението или 
трансграничното използване. Това 
следва да даде възможност на 
държавите членки да надграждат над 
сключените на национално равнище 
договорености. По-специално, 
държавите членки биха могли да решат 
изцяло или частично да обвържат 
прилагането на изключението или 
ограничението с наличието на адекватни 
лицензии, които обхващат най-малко 
същите видове използване, както 
разрешените по силата на 
изключението. Този механизъм ще даде 
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възможност например да се даде 
приоритет на лицензиите за материали, 
предназначени главно за образователния 
пазар. За да не се допусне правна 
несигурност или административна 
тежест за образователните институции в 
резултат на този механизъм, държавите 
членки, които възприемат такъв подход, 
следва да предприемат конкретни 
мерки, за да гарантират, че 
лицензионните схеми, които разрешават 
цифровото използване на произведения 
или други обекти с цел илюстриране 
при преподаването, са на разположение 
без затруднения и че образователните 
институции знаят за тяхното 
съществуване.

възможност например да се даде 
приоритет на лицензиите за материали, 
предназначени главно за образователния 
пазар, за които лицензиите са лесно 
достъпни. За да не се допусне правна 
несигурност или административна 
тежест за образователните институции в 
резултат на този механизъм, държавите 
членки, които възприемат такъв подход, 
следва да предприемат конкретни 
мерки, за да гарантират, че 
лицензионните схеми, които разрешават 
цифровото използване на произведения 
или други обекти с цел илюстриране 
при преподаването, са на разположение 
без затруднения и че образователните 
институции и сертифицираните за 
осъществяването на преподавателски 
дейности организации знаят за тяхното 
съществуване. За да се гарантира 
наличието и достъпът на 
бенефициерите до тези лицензии, 
държавите членки следва да 
използват или да разработят 
подходящи инструменти, като 
например единен портал или база 
данни.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) За да се гарантира правна 
сигурност, в случай че дадена държава 
членка реши да подчини прилагането 
на изключението на наличието на 
подходящи лицензии, е необходимо да 
се посочи при какви условия дадена 
образователна институция или 
сертифицирана да извършва 
преподавателски дейности 
организация може да използва 
защитени произведения или други 
обекти в рамките на изключението и 
обратно – кога следва да се действа 
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съгласно лицензионна схема. 
Следователно, когато една 
образователна институция или 
сертифицирана организация не може 
да намери лицензия, която обхваща 
използването на дадено защитено 
произведение или друг обект, чрез 
техническия инструмент, създаден 
от държавата членка за гарантиране 
на видимостта на лицензионните 
схеми, обхващащи употребата за 
преподавателски дейности, тя следва 
да има право да използва подобно 
произведение или друг обект в обхвата 
на изключението.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Поради тази причина от 
държавите членки следва да се изисква 
да предвидят заключение, което да 
позволи на институциите в областта на 
културното наследство да 
възпроизвеждат произведения и други 
обекти за постоянно включване в 
техните сбирки с оглед на опазването 
им, например за да се решат въпросите 
на технологичното остаряване или 
влошаването на състоянието на 
първоначалните опори. Подобно 
изключение следва да даде възможност 
да се правят копия чрез подходящо 
средство, инструмент или технология за 
опазване, в достатъчен брой и на всеки 
етап от жизнения цикъл на 
произведението или другия обект, 
доколкото това е необходимо, за да се 
създаде копие единствено за целите на 
опазването.

(20) Поради тази причина от 
държавите членки следва да се изисква 
да предвидят изключение, което да 
позволи на институциите в областта на 
културното наследство да 
възпроизвеждат произведения и други 
обекти за постоянно включване в 
техните сбирки с оглед на опазването 
им, например за да се решат въпросите 
на технологичното остаряване или 
влошаването на състоянието на 
първоначалните опори, или за целите 
на цифровизацията. Подобно 
изключение следва да даде възможност 
да се правят копия в произволен 
формат и на произволен носител, чрез 
подходящо средство, инструмент или 
технология за опазване, в достатъчен 
брой и на всеки етап от жизнения цикъл 
на произведението или другия обект, 
доколкото това е необходимо, за да се 
създаде копие единствено за целите на 
опазването. Подобно изключение 
следва да обхваща както институции 
в областта на културното 
наследство, които притежават 
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произведенията или друг обект, така 
и трети лица, упълномощени от 
институции в областта на 
културното наследство за 
възпроизвеждането на 
произведенията или друг обект в 
рамките на обхвата на 
изключението.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Следвайки развитието на 
технологиите и променящото се 
поведение на потребителите, се 
появиха нови услуги на 
информационното общество, които 
дават възможност на 
потребителите си да качват 
съдържание в различни форми. Такова 
качено от ползвателите съдържание
понякога включва кратки откъси или 
кратки цитати от защитени с 
авторско право произведения или 
други обекти, които могат да бъдат 
променяни, комбинирани или 
трансформирани. Такава употреба на 
откъси или цитати от защитени с 
авторско право произведения или
други обекти в рамките на 
съдържание, качено от ползвателите, 
за целите на илюстрация, 
карикатура, пародия, творческа 
имитация, критика или преглед, 
понастоящем е широко 
разпространена в интернет и, при 
условие че това използване е 
пропорционално и не води до 
значителни икономически вреди за 
съответните носители на права, то 
дори може да служи за 
рекламирането на произведението, 
използвано в рамките на въпросното 
съдържание.



PE595.591v03-00 20/72 AD\1133335BG.docx

BG

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Въпреки известно 
припокриване със съществуващи 
изключения или ограничения, 
каченото или предоставено от даден 
потребител съдържание, което се 
състои от кратки откъси или кратки 
цитати от защитени с авторско 
право произведения или други обекти, 
не е обхванато в достатъчна степен 
от съществуващия списък с 
изключения или ограничения, нито е 
възможно въпросът за това как се 
използва такова съдържание да бъде 
третиран единствено чрез договорни 
споразумения. Тези обстоятелства 
създават правна несигурност както за 
потребителите, така и за 
носителите на права, което води до 
чувство на неудовлетвореност и до 
злоупотреби. Поради това е 
необходимо предвидените в 
Директива 2001/29/ЕО съществуващи 
изключения да бъдат допълнени, по-
специално тези, които свързани с 
цитатите и пародията, като се 
предвиди ново специално изключение 
за разрешаване на кратки, 
пропорционални и нетърговски видове 
употреба на откъси или цитати от
защитени с авторско право 
произведения или други обекти в 
рамките на качено от ползвателите 
съдържание.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 21 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) Когато дадено качено от 
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физическо лице съдържание включва  
кратки, пропорционални и 
нетърговски видове употреба за 
легитимна цел на кратък откъс или 
кратък цитат от защитено с 
авторско право произведение или друг 
обект, подобна употреба следва да 
бъде обхваната от изключението, 
предвидено в настоящата директива. 
Това изключение следва да се прилага 
само в някои особени случаи, които не 
противоречат на нормалното 
използване на съответното 
произведение или на друг обект, и не 
засягат необосновано законните 
интереси на носителя на права. За 
целите на оценката на засягане на 
правата, следва да бъдат разгледани, 
когато това е уместно, степента на 
оригиналност на въпросното 
съдържание, дължината и мащабът 
на използвания откъс или цитат, 
това дали откъсът или цитатът са 
подчинена част на въпросното 
съдържание, професионалният 
характер на въпросното съдържание 
и степента на икономическа вреда. 
Това изключение следва да не засяга 
моралните права на авторите на 
произведенията или на другите 
обекти.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 21 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21г) Услугите на информационното 
общество не следва да могат да се 
позовават в своя полза на 
предвиденото в настоящата 
директива изключение за 
използването на кратки откъси или 
кратки цитати от защитени с 
авторско право произведения или 
други обекти в съдържание, качено от 
ползвателите, с цел ограничаване на 
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отговорността си или обхвата на 
задължения си по силата на 
споразумения, сключени с 
притежателите на права съгласно 
член 13 от настоящата директива.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Институциите в областта на 
културното наследство следва да се 
ползват от ясна рамка за цифровизация 
и разпространение, включително през 
границите, на произведения или други 
обекти извън търговско обращение. 
Конкретните особености на сбирките от 
произведения извън търговско 
обращение обаче означават, че може да 
се окаже много трудно получаването на 
предварителното съгласие на отделните 
носители на права. Това може да се 
дължи например на възрастта на 
произведенията или другите обекти, на 
тяхната ограничена търговска стойност 
или на обстоятелството, че никога не са 
били предназначени за търговска 
употреба. Ето защо е необходимо да се 
предвидят мерки за улесняване на 
лицензирането на права върху 
произведения извън търговско 
обращение, които се намират в сбирките 
на институции в областта на културното 
наследство, и по такъв начин да се даде 
възможност за сключването на 
споразумения с трансгранично действие 
на вътрешния пазар.

(22) Институциите в областта на 
културното наследство следва да се 
ползват от ясна рамка за цифровизация 
и разпространение, включително през 
границите, на произведения или други 
обекти извън търговско обращение. 
Конкретните особености на сбирките от 
произведения извън търговско 
обращение обаче означават, че може да 
се окаже много трудно или невъзможно 
получаването на предварителното 
съгласие на отделните носители на 
права. Това може да се дължи например 
на възрастта на произведенията или 
другите обекти, на тяхната ограничена 
търговска стойност или на 
обстоятелството, че никога не са били 
предназначени за търговска употреба
или никога не са били в търговско 
обращение. Ето защо е необходимо да 
се предвидят мерки за улесняване на 
лицензирането на права върху 
произведения извън търговско 
обращение, които се намират в сбирките 
на институции в областта на културното 
наследство, и по такъв начин да се даде 
възможност за сключването на 
споразумения с трансгранично действие 
на вътрешния пазар.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В предвидената от настоящата 
директива рамка държавите членки 
следва да могат да проявят гъвкавост в 
избора на конкретния вид механизъм, 
който ще даде възможност правата 
върху произведения извън търговско 
обращение да обхванат и правата на 
носителите на права, които не са 
представени от организацията за 
колективно управление на правата в 
съответствие с техните правни 
традиции, практика или особености. 
Въпросните механизми могат да 
включват разширено колективно 
лицензиране и презумпции за 
представителство.

(23) В предвидената от настоящата 
директива рамка държавите членки 
следва да могат да проявят гъвкавост в 
избора на конкретния вид механизъм, 
който ще даде възможност правата 
върху произведения извън търговско 
обращение да обхванат и правата на 
носителите на права, които не са 
представени от съответната 
организация за колективно управление 
на правата в съответствие с техните
правни традиции, практика или 
особености. Въпросните механизми 
могат да включват разширено 
колективно лицензиране и презумпции 
за представителство.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За целите на тези лицензионни 
механизми е важно да съществува 
стегната и добре функционираща 
система за колективно управление. 
Системата обхваща по-специално 
правила за добро управление, 
прозрачност и отчетност, както и 
редовното, добросъвестно и точно 
разпределение и изплащане на 
дължимите суми на отделните носители 
на права съгласно Директива 
2014/26/ЕС. За всички носители на 
права следва да се предвидят 
допълнителни подходящи гаранции и те 
следва да имат възможност да изключат 
прилагането на подобни механизми за 
техните произведения или други обекти. 
Свързаните с тези механизми условия 
не бива да засягат практическото им 
значение за институциите в областта на 
културното наследство.

(24) За целите на тези лицензионни 
механизми е важно да съществува 
стегната и добре функционираща 
система за колективно управление и 
това следва да се насърчава от 
държавите членки. Системата обхваща 
по-специално правила за добро 
управление, прозрачност и отчетност, 
както и редовното, добросъвестно и 
точно разпределение и изплащане на 
дължимите суми на отделните носители 
на права съгласно Директива 
2014/26/ЕС. За всички носители на 
права следва да се предвидят 
допълнителни подходящи гаранции и те 
следва да имат възможност да изключат 
прилагането на подобни механизми за 
техните произведения или други обекти. 
Свързаните с тези механизми условия 
не бива да засягат практическото им 
значение за институциите в областта на 
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културното наследство.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) За да се гарантира, че 
установените за произведения извън 
търговско обращение лицензионни 
механизми са подходящи и 
функционират правилно, че 
носителите на права са адекватно 
защитени съгласно тези механизми, 
че лицензиите са надлежно 
разгласени и че е осигурена правна 
яснота по отношение на 
представителността на 
организациите за колективно 
управление и на категоризацията на 
произведенията, държавите членки 
следва да насърчат специфичния за 
сектора диалог със заинтересованите 
страни. Когато е необходимо, те 
следва също и да улеснят диалога с 
цел да се помогне за създаването на 
организации за колективно управление 
в секторите, в които все още не 
съществуват, като се обхванат 
правата във всяка категория 
произведения.

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се улесни лицензирането на 
правата върху аудио-визуални 
произведения на платформи за видео по 
заявка, настоящата директива изисква от 
държавите членки да създадат 
механизъм за преговори, който дава 
възможност на страните, желаещи да 
сключат споразумение, да разчитат на 

(30) За да се улесни лицензирането на 
правата върху аудио-визуални 
произведения, съответните права се 
определят с продуцента в 
съответствие със 
законодателството или с договор. С 
цел да се насърчават културното 
многообразие и наличието на 
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съдействието на безпристрастен орган. 
Този орган следва да се среща със 
страните и да помага в преговорите, 
като предоставя професионални и 
външни съвети. На този фон държавите 
членки следва да вземат решение за 
условията, при които ще работи 
механизмът за преговори, включително 
за графика и продължителността на 
съдействието при преговорите и 
поемането на разходите. Държавите 
членки следва да направят така, че 
административната и финансовата 
тежест да останат съразмерни, за да се 
гарантира ефективността на 
преговорния форум.

произведения на платформи за видео по 
заявка, настоящата директива изисква от 
държавите членки да създадат 
механизъм за улесняване, управляван 
от вече съществуващ или 
новосъздаден национален орган, който 
дава възможност на съответните 
страни, желаещи да сключат 
споразумение за лицензиране на аудио-
визуални произведения на платформи 
за видео по заявка, да разчитат на 
съдействието на безпристрастен орган.
Когато в преговорите участват 
страни от различни държави членки, 
те следва предварително да се 
споразумеят относно 
компетентната държава членка, в 
случай че се изисква из ползването на 
механизма за преговори. Този орган 
следва да се среща със съответните 
страни и да улеснява преговорите, като 
предоставя професионални и външни 
съвети. На този фон държавите членки 
следва да вземат решение за условията, 
при които ще работи механизмът за 
преговори, включително за графика и 
продължителността на съдействието при 
преговорите и разпределението на 
всички възникнали разходи. Държавите 
членки следва да направят така, че 
административната и финансовата 
тежест да останат съразмерни, за да се 
гарантира ефективността на форума за 
улесняване. С цел насърчаването 
трайната експлоатация на 
аудиовизуални произведения на 
платформи за видео по заявка, 
държавите членки следва да 
благоприятстват диалога между 
представителни организации на 
автори, продуценти, платформи за 
видео по заявка и други 
заинтересовани страни.

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Свободният и плуралистичен 
периодичен печат играе съществена 
роля за осигуряване на качеството на 
журналистиката и на достъпа на 
гражданите до информация. Той има 
основен принос за обществените дебати 
и правилното функциониране на 
демократичното общество. В прехода от 
печатни към цифрови издания 
издателите на публикации в пресата се 
сблъскват с трудности при 
лицензирането на онлайн използването 
на техните публикации и възвръщането 
на направените от тях инвестиции. При 
липсата на признат статут на издателите
на публикации в пресата като носители 
на права лицензирането и неговата 
реализация в цифровата среда често 
пъти са сложни и неефективни.

(31) Свободният и плуралистичен 
периодичен печат играе съществена 
роля за осигуряване на качествена и 
справедливо възнаграждавана 
журналистика и на достъпа на 
гражданите до информация. Той има 
основен принос за обществените дебати 
и правилното функциониране на 
демократичното общество. В прехода от 
печатни към цифрови издания 
издателите на публикации в пресата се 
сблъскват с трудности при 
лицензирането на онлайн използването 
на техните публикации и възвръщането 
на направените от тях инвестиции. 
Онлайн услуги, като например 
новинарските агрегатори и 
търсачките, все повече развиват 
своята дейност, като реализират 
печалба от съдържанието на 
издателите на публикации в пресата.
Тази печалба не се поделя справедливо 
с журналистите и издателите. При 
липсата на признат статут на издателите 
на публикации в пресата като носители 
на права лицензирането и неговата 
реализация в цифровата среда често 
пъти са сложни и неефективни.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Необходимо е да се признае и 
допълнително да се поощри 
организационният и финансов принос 
на издателите при производството на 
публикации в пресата, за да се 
гарантира устойчивостта на издателския 
отрасъл. Поради това е необходимо на 
равнището на Съюза да се осигури 
хармонизирана правна закрила за 
публикациите в пресата по отношение 

(32) Необходимо е да се признае и 
допълнително да се поощри 
организационният и финансов принос 
на издателите при производството на 
публикации в пресата, за да се 
гарантира устойчивостта на издателския 
отрасъл. Поради това е необходимо на 
равнището на Съюза да се осигури 
хармонизирана правна закрила за 
публикациите в пресата. Въпросната 
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на цифровото им използване. 
Въпросната закрила следва ефективно 
да се гарантира чрез въвеждане в 
правото на Съюза на сродни на 
авторското право права по отношение 
на възпроизвеждането и предоставянето 
на публично разположение на 
публикации в пресата при цифровото 
им използване.

закрила следва ефективно да се 
гарантира чрез въвеждане в правото на 
Съюза на сродни на авторското право 
права по отношение на 
възпроизвеждането и предоставянето на 
публично разположение на публикации 
в пресата.

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) По смисъла на настоящата 
директива е необходимо да се даде 
определение на понятието „публикация 
в пресата“ по начин, който обхваща 
единствено журналистическите
публикации, публикувани от доставчик 
на услуги, които са периодично или 
редовно обновявани в която и да е 
медия с цел информиране или 
развлечение. Тези публикации включват 
например всекидневните вестници, 
седмичните или месечните списания с 
обща или специална насоченост и 
новинарските сайтове в интернет. 
Периодичните публикации, които се 
публикуват за научни или академични 
цели, като например научните списания, 
не следва да бъдат обхванати от 
закрилата на публикациите в пресата по 
силата на настоящата директива. 
Въпросната закрила не обхваща 
действия като създаването на 
хипервръзки, което не представлява
съобщаване на публиката.

(33) По смисъла на настоящата 
директива е необходимо да се даде 
определение на понятието „публикация 
в пресата“ по начин, който обхваща 
единствено професионалните 
журналистически публикации, 
публикувани от доставчик на услуги, 
които са периодично или редовно 
обновявани в която и да е медия с цел 
информиране или развлечение, и чиято 
правдоподобност за обществеността 
до голяма степен се основава на 
специфичното им наименование. Тези
публикации включват например 
всекидневните вестници, седмичните 
или месечните списания с обща или 
специална насоченост и новинарските 
сайтове в интернет. Периодичните 
публикации, които се публикуват за 
научни или академични цели, като 
например научните списания, не следва 
да бъдат обхванати от закрилата на 
публикациите в пресата по силата на 
настоящата директива. Въпросната 
закрила не обхваща действия като 
създаването на хипервръзки, когато 
тези действия не представляват
съобщаване на публиката съгласно 
Директива 2001/29/ЕО.
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Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Правата, предоставени на 
издателите на публикации в пресата по 
силата на настоящата директива следва 
да имат същия обхват, както правата за 
възпроизвеждане и за предоставяне на 
публично разположение, предвидени в 
Директива 2001/29/ЕО, доколкото 
става дума за цифрово използване. 
Спрямо тях трябва да се прилагат 
същите разпоредби за изключенията и 
ограниченията, които са приложими за 
правата, предвидени в Директива 
2001/29/ЕО, включително изключението 
за цитиране за такива цели като критика 
или обзор, предвидено в член 5, 
параграф 3, буква г) от посочената 
директива.

(34) Правата, предоставени на 
издателите на публикации в пресата по 
силата на настоящата директива, следва 
да имат същия обхват, както правата за 
възпроизвеждане и за предоставяне на 
публично разположение, предвидени в 
Директива 2001/29/ЕО. Спрямо тях 
трябва да се прилагат същите 
разпоредби за изключенията и 
ограниченията, които са приложими за 
правата, предвидени в Директива 
2001/29/ЕО, включително изключението 
за цитиране за такива цели като критика 
или обзор, предвидено в член 5, 
параграф 3, буква г) от посочената 
директива. Правата, предоставени по 
силата на настоящата директива, не 
следва да засягат авторските права и 
не следва да се прилагат за 
законосъобразното използване на 
публикации в печата от отделни 
потребители, действащи в 
качеството си на частни лица и 
нетърговски субекти. Защитата, 
предоставяна на публикациите в 
печата съгласно настоящата 
директива, следва да се прилага към 
автоматично генерираното 
съдържание посредством акт на 
създаването на хипервръзки, свързани 
с публикуване в пресата, без да се 
засяга законосъобразното използване 
на цитати.

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Закрилата, предоставена на (35) Закрилата, предоставена на 
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издателите на публикации в пресата по 
силата на настоящата директива, не 
бива да накърнява правата на авторите и 
другите носители на права върху 
произведения и други обекти, включени 
в тях, включително по отношение на 
степента, до която авторите и другите 
носители на права могат да използват 
своите произведения или други обекти 
отделно от публикацията в пресата, в 
която те са включени. Затова издателите 
на публикации в пресата не бива да 
имат възможност да се позоват на 
закрилата, която им е предоставена, 
срещу авторите и други носители на 
права. Това не накърнява договорните 
отношения между издателите на 
публикации в пресата, от една страна, и 
авторите и други носители на права, от 
друга.

издателите на публикации в пресата по 
силата на настоящата директива, не 
бива да накърнява правата на авторите и 
другите носители на права върху 
произведения и други обекти, включени 
в тях, включително по отношение на 
степента, до която авторите и другите 
носители на права могат да използват 
своите произведения или други обекти 
отделно от публикацията в пресата, в 
която те са включени. Затова издателите 
на публикации в пресата не бива да 
имат възможност да се позоват на 
закрилата, която им е предоставена, 
срещу авторите и други носители на 
права. Това не накърнява договорните 
отношения между издателите на 
публикации в пресата, от една страна, и 
авторите и други носители на права, от 
друга. Държавите членки следва да 
имат възможността да гарантират, 
че на журналистите се разпределя 
справедлив дял от възнаграждението, 
получено от използването на правата 
на издателите на публикации в 
пресата.

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Издателите, включително 
издателите на публикации в пресата, 
книги или научни издания, често пъти 
работят на основата на прехвърляне на 
авторски права чрез договори или по 
силата на задължителни законови 
норми. В този контекст издателите 
правят инвестиция с оглед на 
използването на произведенията, 
съдържащи се в техните публикации, и 
в някои случаи могат да бъдат лишени 
от приходи, когато тези произведения се 
използват по силата на изключения или 
ограничения, като например за копиране 
за лично ползване и за репрография. В 

(36) Издателите, включително 
издателите на публикации в пресата, 
книги или научни издания, често пъти 
работят на основата на прехвърляне на 
авторски права чрез договори или по 
силата на задължителни законови 
норми. В този контекст издателите 
правят инвестиция с оглед на 
използването на произведенията, 
съдържащи се в техните публикации, и 
в някои случаи могат да бъдат лишени 
от приходи, когато тези произведения се 
използват по силата на изключения или 
ограничения, като например за копиране 
за лично ползване и за репрография. В 
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определен брой държави членки 
обезщетението за използване в рамките 
на тези изключения се поделя между 
авторите и издателите. За да се отчете 
съществуващото положение и да се 
повиши правната сигурност за всички 
заинтересовани страни, държавите 
членки следва да имат право да 
предвидят, че когато един автор е 
прехвърлил или отстъпил правата си на 
издател или по друг начин допринася за 
публикацията със своите произведения 
и съществуват системи за обезщетяване 
за вредите, причинени от изключение 
или ограничение, издателите са в 
правото си да претендират за дял от 
обезщетението, като тежестта за 
издателя при мотивирането на 
претенцията не бива да надхвърля 
изискваната според съществуващата 
система.

определен брой държави членки 
обезщетението за използване в рамките 
на тези изключения се поделя между 
авторите и издателите. За да се отчете 
съществуващото положение и да се 
повиши правната сигурност за всички 
заинтересовани страни, държавите 
членки следва да предвидят, че когато 
един автор е прехвърлил или отстъпил 
правата си на издател или по друг начин 
допринася за публикацията със своите 
произведения и съществуват системи за 
обезщетяване за вредите, причинени от 
изключение или ограничение, 
издателите са в правото си да 
претендират за дял от обезщетението.
Тежестта за издателя при мотивирането 
на претенцията не бива да надхвърля 
изискваната според съществуващата 
система.

Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) През последните години все 
повече се усложнява функционирането 
на пазара за онлайн съдържание. 
Онлайн услугите, които предоставят 
достъп до защитено с авторско право 
съдържание, качено от ползвателите без 
участието на носителите на права, 
бележат истински разцвет и се 
превръщат в основен източник на 
достъп до съдържание онлайн. Това се 
отразява на възможностите на 
носителите на права да определят дали 
и при какви условия се използват 
техните произведения и други обекти, 
както и на възможностите им да получат 
подходящо възнаграждение в тази 
връзка.

(37) През последните години все 
повече се усложнява функционирането 
на пазара за онлайн съдържание. 
Онлайн услугите, които предоставят 
достъп до защитено с авторско право 
съдържание, качено от ползвателите без 
участието или съгласието на 
носителите на права, бележат истински 
разцвет и се превръщат в основен 
източник на достъп до съдържание 
онлайн. По този начин тези услуги се 
конкурират нелоялно с услуги, чието 
съдържание се лицензира директно 
от притежателите на права, тъй 
като правят печалби от съдържание, 
което не създават и не споделят 
винаги тази печалба по справедлив 
начин със заинтересованите творци.   
Следователно, онлайн услугите, 
които предоставят достъп до 
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защитено с авторско право 
съдържание, качено от ползвателите 
без участието или съгласието на 
носителите на права, снижават 
общата стойност на творческото 
съдържание онлайн. Като позволяват 
лесен достъп до разнообразно 
съдържание, това се отразява на 
способността на носителите на права 
да определят дали и при какви условия 
се използват техните произведения и 
други обекти, както и на възможностите 
им да получат подходящо 
възнаграждение в тази връзка, тъй 
като някои услуги за качено от 
ползвателите съдържание не 
сключват лицензионни споразумения, 
поради това че те са обхванати от 
освобождаването от отговорност във 
връзка с неприкосновеността на 
личния живот съгласно Директива 
2000/31/ЕО.

Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Когато съхраняват защитени с 
авторско право произведения и други 
обекти, качени от техните ползватели, и 
осигуряват на публиката достъп до тях, 
като по такъв начин излизат извън 
рамките на обикновеното предоставяне 
на материална база и съобщаване на 
публиката, доставчиците на услуги на 
информационното общество са длъжни 
да сключват лицензионни споразумения 
с носителите на права, освен ако те 
отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност по член 
14 от Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета34.

(38) Когато съхраняват защитени с 
авторско право произведения и други 
обекти, качени от техните ползватели, 
и/или осигуряват на публиката достъп 
до тях, като по такъв начин излизат 
извън рамките на обикновеното 
предоставяне на материална база и 
осъществяват както акт на 
съобщаване на публиката, така и акт 
на възпроизвеждане, доставчиците на 
услуги на информационното общество 
следва да са длъжни да сключват 
справедливи и балансирани 
лицензионни споразумения с 
носителите на права, изискващи такова 
споразумение, с оглед обезпечаването 
на защитата на законните интереси 
на носителите на права и 
справедливото им възнаграждение, 
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освен ако те отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност по член 
14 от Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета34.

По отношение на член 14 е необходимо 
да се провери дали доставчикът на 
услуги играе активна роля, включително 
чрез оптимизиране на представянето на 
качените произведения или обекти или
тяхното рекламиране, независимо от 
естеството на използваните за тази цел 
средства.

По отношение на член 14 от 
Директива 2000/31/ЕО и на условията 
за освобождаване от отговорност, 
уредени в него, е необходимо да се 
провери обхватът на ролята, 
изпълнявана от доставчика на услуга 
на информационното общество.
Когато доставчикът на услуги играе
достатъчно активна роля, 
включително чрез оптимизиране на 
представянето на качените 
произведения или обекти чрез тяхното 
рекламиране или търговска 
експлоатация, независимо от 
естеството на използваните за тази цел 
средства, не следва вече да се счита, че 
доставчикът просто хоства това 
съдържание, вследствие на което 
прилагането на освобождаването от 
отговорност не следва да бъде 
допустимо спрямо него.

За да се гарантира функционирането на 
което и да е лицензионно споразумение, 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми защитени с 
авторско право произведения или други 
обекти, качени от техните ползватели, и 
осигуряват на публиката достъп до тях, 
следва да предприемат подходящи и 
пропорционални мерки, за да 
гарантират закрилата на произведенията 
или другите обекти, като например 
прилагане на ефективни технологии. 
Въпросното задължение следва да важи 
и в случаите, когато доставчиците на 
услуги на информационното общество 
отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност по член 
14 от Директива 2000/31/ЕО.

За да се гарантира функционирането на 
което и да е лицензионно споразумение
или да не се допусне неразрешено 
предоставяне чрез техните услуги на 
защитени с авторско право 
произведения или други обекти при 
липсата на такова споразумение, 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват значителни обеми 
защитени с авторско право 
произведения или други обекти, качени 
от техните ползватели, и/или осигуряват 
на публиката достъп до тях, следва да 
предприемат, в сътрудничество с 
носителите на права, подходящи и 
пропорционални мерки, за да 
гарантират закрилата на произведенията 
или другите обекти, като например 
прилагане на ефективни технологии, и 
да улесняват ефективното и 
прозрачно отчитане пред носителите 
на права. Въпросното задължение 
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следва да важи и в случаите, когато 
доставчиците на услуги на 
информационното общество отговарят 
на условията за освобождаване от 
отговорност по член 14 от Директива 
2000/31/ЕО. Това задължение следва да 
не се прилага към онлайн пазарите.

__________________ __________________

34Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на
вътрешния пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., 
стр. 1–16).

34Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. 
за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., 
стр. 1–16).

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Сътрудничеството между 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми защитени с 
авторско право произведения или други 
обекти, качени от техните ползватели, и 
осигуряват на публиката достъп до тях, 
и носителите на права има съществено 
значение за функционирането на 
технологиите, като например 
технологиите за разпознаване на 
съдържание. В такива случаи 
носителите на права следва да 
предоставят необходимите данни, така 
че услугите да могат да идентифицират 
тяхното съдържание, а услугите да 
бъдат прозрачни за носителите на права 
по отношение на използваните 
технологии, за да може да се прецени 
доколко са подходящи. По-специално 
услугите следва да предоставят на 
носителите на права информация за 
вида на използваните технологии,
начина на тяхното прилагане и 
успеваемостта им при разпознаването на 

(39) Сътрудничеството между 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват значителни обеми 
защитени с авторско право 
произведения или други обекти, качени 
от техните ползватели, и осигуряват на 
публиката достъп до тях, и носителите 
на права има съществено значение за 
гарантиране на ефективното 
функциониране на технологиите, като 
например технологиите за разпознаване 
на съдържание. В такива случаи 
носителите на права следва да 
предоставят необходимите данни, така 
че услугите да могат да идентифицират 
тяхното съдържание, като например 
референтни файлове и метаданни. Те 
следва да предоставят данни 
своевременно и в подходящ формат и 
тези данни трябва да бъдат пълни и 
точни. Услугите следва да бъдат 
прозрачни за носителите на права по 
отношение на използваните технологии, 
за да може да се прецени доколко са 



PE595.591v03-00 34/72 AD\1133335BG.docx

BG

съдържание на носителите на права. 
Освен това въпросните технологии 
следва да дават възможност на 
носителите на права да получават 
информация от доставчиците на услуги 
на информационното общество за 
използването на тяхно съдържание, 
което е предмет на споразумение.

подходящи. По-специално услугите 
следва да предоставят на носителите на 
права информация за вида на 
използваните технологии, начина на 
тяхното прилагане и успеваемостта им 
при разпознаването на съдържание на 
носителите на права. Освен това 
въпросните технологии следва да дават 
възможност на носителите на права да 
получават информация от доставчиците 
на услуги на информационното 
общество за използването на тяхно 
съдържание, което е предмет на 
споразумение. При оценяване на 
пропорционалността и 
ефективността на приложените 
мерки следва надлежно да се вземат 
под внимание технологичните пречки 
и ограничения. Тези технологии 
следва да не изискват 
идентифицирането на отделните 
ползватели, които качват 
съдържание, и следва да не включват 
обработването на данни във връзка с 
отделните ползватели в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО, 
Директива 2002/58/ЕО. Те следва да 
бъдат ограничени до недопускане на 
неразрешеното предлагане на 
специално определени произведения, за 
които е предоставено надлежно 
известие въз основа на 
предоставената от носителите на 
правата информация, и следователно 
не следва да водят до общо 
задължение за наблюдение.

Изменение 32

Предложение за директива
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Тъй като мерките и 
технологиите, разработени от 
доставчиците на услуги на 
информационното общество при 
прилагането на настоящата 
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директива, биха могли да имат 
отрицателно или непропорционално 
въздействие върху качено или 
показано от ползвателите 
законосъобразно съдържание, по-
специално когато въпросното
съдържание попада в обхвата на 
изключение или ограничение, следва да 
се изисква от доставчиците на услуги 
на информационното общество да 
предлагат механизъм за разглеждане 
на жалби в полза на ползвателите, 
чието съдържание е било засегнато 
от тези мерки. Подобен механизъм 
следва да дава възможност на 
ползвателя да провери защо 
въпросното съдържание е било 
предмет на мерките и да включва 
основна информация относно 
съответните приложими изключения 
и ограничения. Той следва да 
предвижда минимални стандарти за
подаване на жалби, за да се 
гарантира, че на носителите на права 
се предоставя достатъчно 
информация за оценка и отговор на 
жалбите. Носителите на права 
следва да разглеждат всички получени 
жалби в разумни срокове и да 
предприемат корективни действия, 
когато се докаже, че мерките са 
неоправдани. Качено от 
ползвателите съдържание, 
съхранявано или предоставяно в 
рамките на услуга на 
информационното общество, може 
да генерира приходи, включително 
когато това съдържание е засегнато 
от мерките, въведени от даден 
доставчик на услуги на 
информационното общество. Докато 
се разглежда даден спор относно 
качено от ползватели съдържание и 
се взема решение по него, тези 
приходи следва да не бъдат 
предоставяни или разпределяни на 
съответния ползвател или носител 
на права, докато спорът не бъде 
разрешен чрез механизма за 
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разглеждане на жалби и правна 
защита.

Изменение 33

Предложение за директива
Съображение 39 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39б) Предвид изискванията в 
настоящата директива във връзка със 
споразуменията и сътрудничеството 
между доставчиците на услуги на 
информационното общество и 
носителите на права и за да се 
избегнат ненужни, дълги и скъпи 
съдебни производства, е необходимо 
да се предвиди посредническа 
процедура, която може да позволява 
на страните да потърсят решение по 
взаимно съгласие на всеки спор, 
свързан с разпоредбите на 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да подкрепят подобен 
механизъм, като определят 
безпристрастен орган с необходимия 
опит и компетентност, който да 
съдейства на страните в 
разрешаването на спора между тях.

Изменение 34

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Някои носители на права, като 
например автори и артисти 
изпълнители, се нуждаят от 
информация, за да оценят 
икономическата стойност на техните 
права, които са хармонизирани съгласно 
правото на Съюза. Това се отнася най-
вече за случаите, когато носителите на 
права издават лицензия или прехвърлят 
права в замяна на възнаграждение. 
Понеже авторите и артистите 

(40) Някои носители на права, като 
например автори и артисти 
изпълнители, се нуждаят от 
информация, за да оценят 
икономическата стойност на техните 
права, които са хармонизирани съгласно 
правото на Съюза. Това се отнася най-
вече за случаите, когато носителите на 
права издават лицензия или прехвърлят 
права в замяна на възнаграждение. 
Понеже авторите и артистите 
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изпълнители обикновено са в по-слаба 
договорна позиция, когато издават 
лицензии или прехвърлят правата си, те 
се нуждаят от информация, за да 
определят оставащата икономическа 
стойност на техните права в сравнение с 
полученото възнаграждение за 
лицензирането или прехвърлянето, но
често се сблъскват с липса на 
прозрачност. Поради това споделянето
на адекватна информация от техните 
договорни партньори или техните 
правоприемници е важно за 
прозрачността и равновесието в 
системата, която се прилага във връзка с 
възнаграждението на авторите и 
артистите изпълнители.

изпълнители обикновено са в по-слаба 
преговорна позиция, когато издават 
лицензии или прехвърлят правата си
посредством договор, те се нуждаят от 
информация, за да определят 
оставащата икономическа стойност на 
техните права в сравнение с полученото 
възнаграждение за лицензирането или 
прехвърлянето. Те обаче често се 
сблъскват с липса на прозрачност. 
Поради това редовното споделяне на 
адекватна и точна информация от 
техните преки договорни партньори или 
техните правоприемници е необходимо
за прозрачността и равновесието в 
системата, която се прилага във връзка с 
възнаграждението на авторите и 
артистите изпълнители.

Изменение 35

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Когато се изпълняват 
задълженията за прозрачност, следва да 
се вземат предвид особеностите на 
секторите с различно съдържание и на 
правата на авторите и артистите 
изпълнители във всеки сектор. 
Държавите членки следва да се 
консултират с всички заинтересовани 
страни, което следва да им помогне да 
определят специфичните за всеки 
сектор изисквания. Колективното 
договаряне следва да се разглежда като 
вариант за постигане на споразумение 
между съответните заинтересовани 
страни по отношение на прозрачността. 
Следва да се предвиди преходен период, 
за да могат да се приспособят сегашните 
практики на отчетност към 
задълженията за прозрачност. Не е 
необходимо задълженията за 
прозрачност да се прилагат за 
споразуменията, сключени с 
организации за колективно управление, 

(41) Когато се изпълняват 
задълженията за прозрачност, следва да 
се вземат предвид особеностите на 
секторите с различно съдържание и на 
правата на авторите и артистите 
изпълнители във всеки сектор. 
Държавите членки следва да 
предприемат подходящи консултации
с всички заинтересовани страни, които
следва да им помогнат да определят 
специфичните за всеки сектор 
изисквания и да установят съответно 
стандартни изисквания и процедури 
за отчитане, включително чрез 
автоматизирано обработване и 
използване на международни 
идентификатори. Колективното 
договаряне следва да се разглежда като 
вариант за постигане на споразумение 
между съответните заинтересовани 
страни по отношение на прозрачността. 
Следва да се предвиди преходен период, 
за да могат да се приспособят сегашните 
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тъй като спрямо тях вече се прилагат 
задълженията за прозрачност, 
предвидени в Директива 2014/26/ЕС.

практики на отчетност към 
задълженията за прозрачност. Не е 
необходимо задълженията за 
прозрачност да се прилагат за 
споразуменията, сключени с 
организации за колективно управление, 
тъй като спрямо тях вече се прилагат 
задълженията за прозрачност, 
предвидени в Директива 2014/26/ЕС, 
или когато съществуващите 
споразумения за колективно 
договаряне предоставят 
еквивалентна степен на прозрачност.

Изменение 36

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Някои договори за упражняване 
на права, хармонизирани на равнището 
на Съюза, са дългосрочни и не 
предлагат почти никакви възможности 
на авторите и артистите изпълнители да 
ги предоговорят с договорните си 
партньори или техните 
правоприемници. Поради тази причина, 
без да се накърнява приложимото право 
спрямо договорите в държавите членки, 
следва да се въведе механизъм за 
коригиране на възнагражденията в 
случаите, когато първоначално 
договореното възнаграждение във 
връзка с лицензия или прехвърляне на 
права е несъразмерно ниско в сравнение 
със съответните приходи и ползи от
използването на произведението или 
фиксирането на изпълнението, 
включително в светлината на
гарантираната от настоящата директива 
прозрачност. Оценката на положението 
следва да вземе предвид специфичните 
обстоятелства във всеки отделен случай, 
както и особеностите и практиките на 
секторите с различно съдържание. Ако 
страните не постигнат споразумение за 
коригиране на възнаграждението, 

(42) Много договори за упражняване 
на права, хармонизирани на равнището 
на Съюза, са дългосрочни по характер
и не предлагат почти никакви 
възможности на авторите и артистите 
изпълнители да ги предоговорят с 
договорните си партньори или техните 
правоприемници. Поради тази причина, 
без да се накърнява приложимото право 
спрямо договорите в държавите членки, 
следва да се въведе механизъм за 
коригиране на възнагражденията в 
случаите, когато автор или артист 
изпълнител може да докаже, че 
първоначално договореното 
възнаграждение във връзка с лицензия 
или прехвърляне на права е 
несъразмерно ниско в сравнение със 
съответните приходи и ползи, като 
например субсидии или акции, 
получени в резултат на използването 
на произведението или фиксирането на 
изпълнението, като се има предвид
гарантираната от настоящата директива 
прозрачност. Оценката на положението 
следва да вземе предвид специфичните 
обстоятелства във всеки отделен случай, 
действително направените за 
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авторът или артистът изпълнител следва 
да има право да предяви иск пред съд 
или друг компетентен орган.

изработване на произведението или за 
изпълнението разходи, както и 
особеностите и практиките на секторите 
с различно съдържание. Следва да бъде 
възможно държавите членки да 
решават да не прилагат механизма за 
коригиране, когато приносът на 
авторите или на артистите 
изпълнители е незначителен спрямо 
цялостното произведение или 
изпълнение. Ако страните не постигнат 
споразумение за коригиране на 
възнаграждението, авторът или артистът 
изпълнител следва да има право да 
предяви иск пред съд или друг 
компетентен орган.

Изменение 37

Предложение за директива
Съображение 42 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) Държавите членки следва да 
гарантират правото на авторите и 
на артистите изпълнители на 
справедливо, пропорционално и 
неотменимо възнаграждение за 
предоставянето на произведението 
им на услуги по заявка и за 
съответните актове на 
възпроизвеждане, свързани с 
произведението им в рамките на 
такива услуги. Това право на 
справедливо възнаграждение следва да 
бъде уредено съгласно националните 
практики или правни изисквания, без 
да се засягат съществуващи 
механизми, като например 
доброволни споразумения за 
колективно управление или разширени 
колективни лицензии.
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Изменение 38

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Авторите и артистите 
изпълнители често нямат желание да 
отстояват правата си срещу договорните 
си партньори по съдебен ред. Затова 
държавите членки следва да предвидят 
процедура за алтернативно разрешаване 
на споровете, в рамките на която да се 
разглеждат претенциите във връзка със 
задълженията за прозрачност и 
механизма за коригиране на договорите.

(43) Авторите и артистите 
изпълнители често нямат желание да 
отстояват правата си срещу договорните 
си партньори по съдебен ред, тъй като 
предявяването на иск може да доведе 
до значителни разходи и да окаже 
отрицателно въздействие върху 
възможностите им за влизане в 
договорни отношения в бъдеще. Затова 
държавите членки следва да предвидят 
процедура за алтернативно разрешаване 
на споровете, в рамките на която да се 
разглеждат претенциите на автори, 
артисти изпълнители или на 
техните назначени представители 
във връзка със задълженията за 
прозрачност, неотменимото право на 
възнаграждение и механизма за 
коригиране на договорите. Подобен 
механизъм следва да обслужва 
индивидуални или колективни искове, 
предявени както директно от 
съответните автори и артисти 
изпълнители, така и чрез 
организация, действаща от тяхно 
име. Механизмът следва също така да 
бъде финансово достъпен.

Изменение 39

Предложение за директива
Съображение 43 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) За да подкрепи ефективното 
прилагане на съответните 
разпоредби на настоящата директива 
в рамките на държавите членки, 
Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки, следва да насърчи 
обмена на най-добри практики и да 
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засили диалога на равнището на 
Съюза.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива определя 
правила, чиято цел е по-нататъшното 
хармонизиране на правото на Съюза, 
приложимо за авторското право и 
сродните му права в рамките на 
вътрешния пазар, като взема предвид 
по-специално цифровото и 
трансграничното използване на 
защитено съдържание. Тя също така 
определя правила за изключенията и 
ограниченията, улесняването на 
лицензиите, както и правила с цел да се 
осигури добре функциониращ пазар за 
използването на произведения и други 
обекти.

1. Настоящата директива определя 
правила, чиято цел е по-нататъшното 
хармонизиране на правото на Съюза, 
приложимо за авторското право и 
сродните му права в рамките на 
вътрешния пазар, като взема предвид 
по-специално цифровото и 
трансграничното използване на 
защитено съдържание и 
необходимостта от висока степен на 
защита на интелектуалната 
собственост. Тя също така определя 
правила за изключенията и 
ограниченията, улесняването на 
лицензиите, както и правила с цел да се 
осигури добре функциониращ пазар за 
използването на произведения и други 
обекти.

Обосновка

Целта е да се подчертае, че защитата на интелектуалната собственост и нейната 
роля като източник на приходи за творците е основен принцип, който трябва да бъде 
взет под внимание при всяка реформа на режима на авторското право.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) с нетърговска цел или чрез 
реинвестиране на всички печалби в 
своите научни изследвания, или

а) с нестопанска цел или чрез 
реинвестиране на всички печалби в 
своите научни изследвания, или
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Изменение 42

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „институция в областта на 
културното наследство“ означава 
общодостъпни библиотека или музей, 
архивно учреждение или институция в 
областта на филмовото или 
звукозаписното наследство;

(3) „институция в областта на 
културното наследство“ означава 
организация, чиято основна цел е 
защитата и популяризирането на 
културното наследство, по-специално 
общодостъпни библиотека, музей, 
галерия, архивно учреждение или 
институция в областта на филмовото 
или звукозаписното наследство;

Изменение 43

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „публикация в пресата“ означава 
фиксиране на сбирка от литературни 
произведения с журналистически 
характер, което може да включва и 
други произведения или обекти и 
представлява обособена единица в 
периодично или редовно 
актуализирано издание под общо 
заглавие, като например вестник или 
списание с обща или специализирана 
насоченост, чиято цел е да 
предоставя информация във връзка с 
новините или други теми и което се 
публикува в която и да е медия по 
инициатива на доставчик на услуги и 
под неговата редакционна 
отговорност и под негов контрол.

(4) „публикация в пресата“ означава 
професионално фиксиране под общо 
заглавие на сбирка от литературни 
произведения с журналистически 
характер, създадени от един или 
няколко автора, което може да 
включва и други произведения или 
обекти и представлява обособена 
единица, която:

а) се помества в периодично или 
редовно актуализирано издание под 
общо заглавие, като например 
вестник или списание с обща или 
специализирана насоченост;

б) има за цел да предоставя 
информация във връзка с новините 
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или други теми; както и

в) която се публикува в която и да 
е медия по инициатива на доставчик 
на услуги и под неговата редакционна 
отговорност, както и под негов 
контрол.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в член 
2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 
Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 
1 от настоящата директива, за 
възпроизвеждане или изваждане на 
откъси от научни организации с цел да 
извлекат информация от текст и данни 
от произведения или други обекти, до 
които имат законен достъп за целите на 
научните изследвания.

1. Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в член 
2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 
Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 
1 от настоящата директива, за 
възпроизвеждане или изваждане на 
откъси от научни организации с цел да 
извлекат информация от текст и данни 
от произведения или други обекти, до 
които са получили законен достъп за 
целите на научните изследвания.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Носителите на права имат право 
да прилагат мерки за гарантиране на 
сигурността и целостта на мрежите и 
базите данни, където се хостват 
произведенията или другите обекти. 
Тези мерки не надхвърлят 
необходимото за постигането на 
посочената по-горе цел.

3. Носителите на права имат право 
да прилагат пропорционални мерки за 
гарантиране на сигурността и целостта 
на мрежите и базите данни, където се 
хостват произведенията или другите 
обекти. Тези мерки не надхвърлят 
необходимото за постигането на 
посочената по-горе цел и не 
възпрепятстват, нито пречат на 
научните организации да се 
възползват от изключението, 
предвидено в параграф 1.
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Изменение 46

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки насърчават 
носителите на права и научните 
организации да определят съгласувани 
между тях добри практики по 
отношение на прилагането на мерките, 
посочени в параграф 3.

4. Държавите членки насърчават 
носителите на права и научните 
организации да работят съвместно, за 
да определят съгласувани между тях 
добри практики по отношение на 
прилагането на мерките, посочени в 
параграф 3 и протоколите за 
извличане на информация от текст и 
данни. Комисията, в сътрудничество 
с държавите членки, насърчава 
обмена на най-добри практики и опит 
в рамките на Съюза.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки може да 
предвиждат справедливо 
обезщетение на носителите на права 
за използването на техни 
произведения или други обекти по реда 
на параграф 1.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) се осъществява от 
образователна институция, призната 
от държавата членка, в която е 
установена, или от организация, 
сертифицирана от държавата 
членка, в която е установена, да 
извършва преподавателски дейности;
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Изменение 49

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се осъществява в помещенията 
на образователна институция или 
чрез сигурна електронна мрежа, 
достъпна единствено за учениците или 
студентите и преподавателите от 
тази образователна институция;

а) се осъществява там, където се 
извършват преподавателски 
дейности, или чрез сигурна електронна 
мрежа, достъпна единствено за 
учащите се в образователната 
институция или в сертифицираната 
организация, или за преподавателите 
в образователната институция или в 
сертифицираната организация, 
които участват пряко в 
съответната преподавателска 
дейност;

Изменение 50

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) е ограничено до
продължителността, оправдана от 
илюстративната цел;

Изменение 51

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки може да 
предвидят пропорционални 
ограничения по отношение на обема 
от дадено произведение, който може 
да бъде използван. Такива ограничения 
са съобразени с потребностите и 
законните интереси както на 
ползвателите, така и с на 
носителите на права.
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Изменение 52

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предвидят, 
че приетото по параграф 1 изключение 
не е общоприложимо или не се прилага 
по отношение на конкретни видове 
произведения или други обекти, 
доколкото на пазара лесно могат да се 
намерят адекватни лицензии за 
действията, описани в параграф 1.

Държавите членки могат да предвидят, 
че приетото по параграф 1 изключение 
не е общоприложимо или не се прилага 
по отношение на конкретни видове 
произведения или други обекти, 
доколкото на пазара лесно могат да се 
намерят адекватни лицензии поне за 
действията, описани в параграф 1, и че е 
подходящо за нуждите и 
особеностите на образователните 
институции и на организациите, 
сертифицирани да извършват 
преподавателски дейности.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които се възползват 
от нормата на първата алинея, 
предприемат необходимите мерки, за да 
осигурят наличност и видимост на 
лицензиите за действията, описани в 
параграф 1, за образователните 
институции.

Държавите членки, които се възползват 
от нормата на първата алинея, 
предприемат необходимите мерки, за да 
осигурят наличност, достъпност и 
видимост на лицензиите за действията, 
описани в параграф 1, за 
образователните институции и за 
сертифицираните да извършват 
преподавателски дейности 
организации.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на прилагането на 
параграф 2 държавите членки 
оказват активно съдействие за 



AD\1133335BG.docx 47/72 PE595.591v03-00

BG

гарантиране на наличността на 
лицензии, разрешаващи поне 
действията, описани в параграф 1, 
или улесняват диалога между 
носителите на права, 
образователните институции и 
организациите, сертифицирани да 
извършват преподавателски 
дейности, с оглед на установяването 
на специални лицензии, разрешаващи 
действията, описани в параграф 1.

Държавите членки гарантират, че 
лицензиите, разрешаващи 
действията, описани в параграф 1, се 
разгласяват адекватно чрез 
подходящи инструменти, като 
например единен портал или база 
данни, достъпни за образователните 
институции и организациите, 
сертифицирани да извършват 
преподавателски дейности. 
Държавите членки гарантират, че 
наличните лицензии са изброени и 
актуализирани в тези инструменти.

Ако дадена държава членка се е 
възползвала от разпоредбата на 
параграф 2 и в инструмента, посочен 
във втория параграф, не се показва 
лицензия за цифровото използване на 
дадено произведение, дадена 
образователна институция или 
сертифицирана да извършва 
преподавателски дейности 
организация, установена на 
територията на държавата членка, 
може да се позове на изключението по 
параграф 1.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Без да се засяга параграф 2, 
всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
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параграф 1, не подлежи на 
изпълнение.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използването на произведения и 
други обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване чрез 
сигурни електронни мрежи в 
съответствие с разпоредбите на 
националното законодателство, приети 
по силата на настоящия член, се смята 
за реализирано единствено в държавата 
членка, където е мястото на 
установяване на образователната 
институция.

3. Използването на произведения и 
други обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване чрез 
сигурни електронни мрежи в 
съответствие с разпоредбите на 
националното законодателство, приети 
по силата на настоящия член, се смята 
за реализирано единствено в държавата 
членка, където е мястото на 
установяване на образователната 
институция или на организация, 
сертифицирана да извършва 
преподавателски дейности.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки имат право 
да предвидят справедливо обезщетение 
за претърпените от носителите на 
права вреди поради използването на 
техни произведения или други обекти 
по реда на параграф 1.

4. Без да се засяга параграф 2, 
държавите членки предвиждат
справедливо обезщетение на носителите 
на права за използването на техни 
произведения или други обекти по реда 
на параграф 1.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в член 
2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 

Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в член 
2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 
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Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, 
буква а) от Директива 2009/24/ЕО и 
член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, което позволява на 
институциите в областта на културното 
наследство да правят копия от 
произведения или други обекти, 
постоянно включени в техните сбирки, в 
произволен формат и на произволен 
носител, единствено с цел опазване на 
тези произведения или други обекти и 
до степента, необходима за опазването 
им.

Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, 
буква а) от Директива 2009/24/ЕО и 
член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, което позволява на 
институциите в областта на културното 
наследство да правят копия от или да 
цифровизират произведения или други 
обекти, постоянно включени в техните 
сбирки, в произволен формат и на 
произволен носител, единствено с цел 
опазване на тези произведения или 
други обекти и до степента, необходима 
за опазването им, без да променят 
оригиналните произведения извън 
степента, необходима за опазването 
им.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато институция в областта на 
културното наследство възложи на 
трета страна, включително в друга 
държава членка, да извърши, на своя 
отговорност, акт на възпроизвеждане 
или цифровизация за целите на 
първата алинея, се счита, че 
изключението, предвидено в първата 
алинея, се отнася до този акт на 
възпроизвеждане или цифровизация, 
при условие че всички копия на 
произведенията или на другите 
обекти бъдат върнати на 
отправилата молбата институция в 
областта на културното наследство 
или бъдат заличени.

Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
настоящата алинея, не подлежи на 
изпълнение.
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Изменение 60

Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а

Използване на кратки откъси и 
цитати от защитени с авторско 
право произведения или от други 
обекти в съдържание, качено от 

ползватели

1. Когато дадено физическо лице 
използва по цифров, нетърговски и 
пропорционален начин кратки откъси 
или кратки цитати от произведения 
и други обекти при създаването на 
ново произведение, което е качил, за 
целите на критика, преглед, 
илюстрация, карикатура, пародия или 
творческа имитация, държавите 
членки могат да предвидят 
изключения или ограничения по 
отношение на правата, предвидени в 
членове 2 и 3 от Директива 
2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, 
параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, 
член 4, параграф 1, буква а) от 
Директива 2009/24/ЕО и член 11 от 
настоящата директива, при условие 
че откъсите или цитатите:

а) се отнасят за произведения или 
други обекти, които вече са станали 
публично достояние по законен начин;

б) са придружени с информация за 
източника им, включително името на 
автора, освен ако това се окаже 
невъзможно; както и

в) се използват в съответствие с 
лоялната практика и по начин, по 
който не се надхвърля конкретната 
цел, за която се използват.

2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
настоящия параграф, не подлежи на 
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изпълнение.

3. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват и/или предоставят на 
публиката достъп до защитени с 
авторско право произведения или 
други обекти, качени от техните 
ползватели, като по такъв начин 
надхвърлят рамките на обикновеното 
предоставяне на материална база и 
извършват акт на съобщаване на 
публиката, не могат да се позовават в 
своя полза на изключението, 
предвидено в параграф 1 от 
настоящия член, за да ограничат 
отговорността си или степента на 
изпълнение на задълженията си 
съгласно споразуменията, сключени с 
носителите на права, при прилагане 
на член 13 от настоящата 
директива.

4. Настоящото изключение не 
засяга прилагането на член 13 от 
настоящата директива.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че едно произведение или 
друг обект е извън търговско 
обращение, когато произведението или 
обектът в своята цялост, във всички 
свои преводи, версии и прояви, не е на 
разположение на публиката чрез 
обичайните търговски канали и не може 
разумно да се очаква, че ще бъде на 
разположение по този начин.

Смята се, че едно произведение или 
друг обект е извън търговско 
обращение, когато произведението или 
обектът в своята цялост, във всички 
свои версии и прояви, не е на 
разположение на публиката чрез 
обичайните търговски канали и не може 
разумно да се очаква, че ще бъде на 
разположение по този начин в 
държавите членки, където са 
установени компетентните 
организации за колективно управление 
и институциите в областта на 
културното наследство. За целите на 
настоящия член произведения, които 
никога не са били в търговско 
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обращение или никога не са имали за 
цел да бъдат в търговско обращение, 
се разглеждат като произведения 
извън търговско обращение.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, като се консултират 
с носителите на права, организациите за 
колективно управление и институциите 
в областта на културното наследство, 
гарантират, че критериите, които се 
прилагат, за да се определи дали 
техните произведения и други обекти 
могат да бъдат лицензирани в 
съответствие с параграф 1, не 
надхвърлят необходимото и разумното 
и не изключват възможността да се 
определи статут извън търговско 
обращение на сбирка в нейната цялост, 
когато е разумно да се предположи, че 
всички произведения или други обекти
в сбирката са извън търговско 
обращение.

Държавите членки, като се консултират 
с носителите на права, организациите за 
колективно управление и институциите 
в областта на културното наследство, 
гарантират, че критериите, които се 
прилагат, за да се определи дали 
техните произведения и други обекти са 
извън търговско обращение и могат да 
бъдат лицензирани в съответствие с 
параграф 1, не надхвърлят 
необходимото, пропорционалното и 
разумното, съобразени са с 
конкретната категория произведения 
или други обекти и не изключват 
възможността да се определи статут 
извън търговско обращение на сбирка в 
нейната цялост, когато е разумно да се 
предположи, че всички произведения 
или други обекти в сбирката са извън 
търговско обращение.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предвиждат 
предприемането на подходящи мерки за 
публично оповестяване на:

3. Държавите членки предвиждат 
предприемането на подходящи и 
ефективни мерки за публично 
оповестяване на:

Изменение 64

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

включително в рамките на разумен 
срок преди произведенията или другите 
обекти да бъдат цифровизирани, 
разпространени, съобщени на публиката 
или предоставени на разположение.

включително в разумен срок преди 
произведенията или другите обекти да 
бъдат цифровизирани, разпространени, 
съобщени на публиката или 
предоставени на разположение.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват редовен 
диалог между представителните 
организации на ползвателите и 
носителите на права и всички други 
организации на заинтересовани страни с 
цел, въз основа на специфичен за всеки 
отделен сектор подход, да се утвърди 
значението и ползата от лицензионните 
механизми по член 7, параграф 1, да се 
осигури ефикасността на гаранциите за 
носителите на права по настоящата 
глава, особено по отношение на мерките 
за придаване на публичност, и — когато 
е приложимо, — да се подпомогне 
определянето на критериите по член 7, 
параграф 2, втора алинея.

Държавите членки осигуряват редовен 
специфичен за всеки отделен сектор 
диалог между представителните 
организации на ползвателите и 
носителите на права и всички други
организации на заинтересовани страни с 
цел да се утвърди значението и ползата 
от лицензионните механизми по член 7, 
параграф 1, да се осигури ефикасността 
на гаранциите за носителите на права по 
настоящата глава, особено по 
отношение на мерките за придаване на 
публичност, и – когато е приложимо, –
да се подпомогне определянето на 
критериите по член 7, параграф 2, втора 
алинея, по-специално по отношение на 
представителността на 
организациите за колективно 
управление и категоризацията на 
произведенията.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, държавите 
членки улесняват диалога между 
носителите на права с оглед на 
създаването на организации за 
колективно управление, които да 
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отговарят за съответните права в 
своята категория произведения.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сътрудничество с държавите 
членки Комисията насърчава обмена 
на най-добри практики в целия Съюз 
по отношение на всеки диалог, 
установен по настоящия член.

Изменение 68

Предложение за директива
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизъм за преговори Подкрепа за наличността на аудио-
визуални произведения

Изменение 69

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че когато 
се сблъскват с трудности при 
лицензирането на права, страните, 
които желаят да сключат споразумение 
във връзка с предоставянето на 
разположение на аудио-визуални 
произведения на платформи за видео по 
заявка, могат да разчитат на 
съдействието на безпристрастен орган 
със съответния опит. Този орган 
подпомага преговорите и оказва 
съдействие при постигането на 
споразумение.

1. Държавите членки улесняват 
наличността на аудио-визуални 
произведения на платформи за видео 
по заявка, като гарантират, че когато 
се сблъскват с трудности при 
лицензирането на права, 
заинтересованите страни, които 
желаят да сключат споразумение във 
връзка с предоставянето на 
разположение на аудио-визуални 
произведения на платформи за видео по 
заявка, могат, чрез взаимно 
споразумение, да разчитат на 
съдействието на безпристрастен орган 
със съответния опит, който ще бъде 
определен от държавите членки за 
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целите на настоящия член. Този 
орган подпомага безпристрастно 
преговорите с оглед на сключването
на взаимно приемливи споразумения.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки укрепват 
диалога между представителните 
организации на авторите, 
продуцентите, платформите за видео 
по заявка и други съответни 
заинтересовани лица.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Закрила на публикациите в пресата при 
цифрово използване

Закрила на публикациите в пресата

Изменение 72

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
на издателите на публикации в пресата 
правата, предвидени в член 2 и в член 3, 
параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, 
при цифровото използване на техните 
публикации в пресата.

1. Държавите членки предоставят 
на издателите на публикации в пресата 
правата, предвидени в член 2 и в член 3, 
параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, 
при използването на техните 
публикации в пресата.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Правата, посочени в параграф 
1, не възпрепятстват законното 
частно и нетърговско използване на 
публикации в пресата от страна на 
индивидуални ползватели.

Изменение 74

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посочените в параграф 1 права 
се погасяват 20 години след 
публикуването на публикацията в 
пресата. Този срок започва да тече от 
първо число на месец януари на 
годината след датата на публикуване.

4. Посочените в параграф 1 права 
се погасяват осем години след 
публикуването на публикацията в 
пресата. Този срок започва да тече от 
първо число на месец януари на 
годината след датата на публикуване.

Изменение 75

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки може да 
решат да гарантират, че на 
журналистите се разпределя 
справедлив дял от приходите, 
получени от използването на правата 
на издателите на публикации в 
пресата.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
предвидят, че когато един автор 
прехвърля или отстъпва свое право на 
издател, прехвърлянето или лицензията 

Държавите членки предвиждат, че 
когато един автор прехвърля, 
преотстъпва или отстъпва свое право 
на издател, този издател се счита за 
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представляват достатъчно правно 
основание за издателя да претендира 
дял от обезщетението за действителното 
използване на произведението по силата 
на изключение или ограничение за 
прехвърленото или отстъпеното право.

носител на права по силата и в 
степента на прехвърлянето, 
преотстъпването или лицензията.
Следователно това прехвърляне, 
преотстъпване или лицензия
представляват достатъчно правно 
основание за издателя да претендира 
дял от обезщетението за действителното 
използване на произведението по силата 
на изключение или ограничение за 
прехвърленото, преотстъпеното или 
отстъпеното право.

Изменение 77

Предложение за директива
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на защитено съдържание от 
доставчици на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми произведения 
и други обекти, качени от техните 
ползватели, и осигуряват достъп до тях

Използване на защитено съдържание от 
доставчици на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват значителни обеми 
произведения и други обекти, качени от 
техните ползватели, и/или осигуряват 
достъп до тях

Изменение 78

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми произведения 
и други обекти, качени от техните 
ползватели, и осигуряват на публиката 
достъп до тях, предприемат в 
сътрудничество с носителите на 
права мерки за гарантиране на
действието на споразуменията, 
сключени с носителите на права за 
използване на техни произведения или 
други обекти или за недопускане в 
техните услуги да се предлагат 
произведения или други обекти, 

1. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват защитени с авторско 
право произведения и други обекти, 
качени от техните ползватели, и/или
осигуряват на публиката достъп до тях, 
като по такъв начин надхвърлят 
рамките на обикновеното 
предоставяне на материална база и 
извършват акт на съобщаване на 
публиката, сключват справедливи и 
балансирани лицензионни 
споразумения с всички пожелали това 
носители на права. Съгласно 
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идентифицирани от носителите на 
права в сътрудничество с 
доставчиците на услуги. Тези мерки, 
като например използването на 
ефективни технологии за 
разпознаване на съдържание, трябва 
да са подходящи и съразмерни.
Доставчиците на услуги предоставят 
на носителите на права адекватна 
информация за функционирането и 
прилагането на мерките, както и при 
необходимост адекватно отчитане 
на разпознаването и използването на
произведения и други обекти.

споразуменията такива доставчици
на услуги предприемат мерки в 
сътрудничество с носителите на 
права за гарантиране на ефективното
и прозрачно действие на 
споразуменията, сключени с
носителите на права за използване на 
техни произведения или други обекти.

Когато при липса на искане от 
носител на авторски права не са 
сключени лицензионни споразумения 
съгласно първата алинея или когато 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват значителни обеми 
защитени с авторско право 
произведения или други обекти и/или 
предоставят на публиката достъп до 
тях, отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност, 
предвидено в член 14 от Директива 
2000/31/ЕО, тези доставчици 
предприемат мерки за 
предотвратяване на предлагането в 
техните услуги на произведения или 
други обекти, идентифицирани от 
носителите на права в 
сътрудничество с доставчиците на 
услуги.

Тези мерки, като например 
използването на ефективни 
технологии за разпознаване на 
съдържание, трябва да са подходящи, 
пропорционални и съгласувани със 
съответните браншови стандарти.
Доставчиците на услуги предоставят 
на носителите на права адекватна и 
своевременна информация за 
функционирането и прилагането на 
мерките, както и при необходимост 
адекватно отчитане на 
разпознаването и използването на 
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произведения и други обекти на 
носителите на права. Носителите на 
права предоставят на доставчика на 
услуги на информационното 
общество относимите и необходими 
данни с цел гарантиране на 
ефективното действие на мерките, 
разработени от доставчика в 
съответствие с настоящия член.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на услуги по параграф 1 
въвеждат механизми за подаване на 
жалби и защита, които са на 
разположение на ползвателите при 
възникване на спорове относно 
прилагането на мерките, посочени в 
параграф 1.

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на услуги по параграф 1 
въвеждат ефективни механизми за 
носителите на права за подаване на 
искане за лицензии и механизми за 
подаване на жалби и защита, които са на 
разположение на ползвателите при 
възникване на спорове относно 
прилагането на мерките, посочени в 
параграф 1, по-специално по 
отношение на възможното прилагане 
на изключение или ограничение към 
съответното съдържание. Когато се 
активира такъв механизъм, по време 
на процедурата не се разпределя 
никакво възнаграждение, придобито 
от оспорваното съдържание, на нито 
една от страните, докато не бъде 
разрешен спорът съгласно механизма.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С механизма за подаване на жалби и 
защита, установен съгласно първата 
алинея, се гарантира, че 
ползвателите и носителите на права 
имат достъп до достатъчно 
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информация относно съответните 
изключения и ограничения, които 
може да се прилагат по отношение 
на съдържание, засегнато от мерките 
по параграф 1.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка жалба, подадена от ползвател 
по силата на механизма, посочен в 
първата алинея, се разглежда от 
съответния носител на права в 
разумни срокове. Носителят на права 
надлежно обосновава решението по 
отношение на жалбата.

Изменение 82

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато доставчици на услуги 
на информационното общество 
предприемат мерките, посочени в 
параграф 1, тези мерки са в пълно 
съответствие с Директива 95/46/ЕО 
и Директива 2002/58/ЕО. Мерките за 
недопускане на неразрешено 
предоставяне на защитени с авторско 
право произведения или други обекти 
са ограничени до конкретно 
идентифицирани произведения, за 
които е предоставено надлежно 
известие, и не включват активно 
наблюдение на всички данни на всеки 
ползвател на услугата.

Изменение 83

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки улесняват, 
когато е целесъобразно, 
сътрудничеството между доставчиците 
на услуги на информационното 
общество и носителите на права чрез 
диалози със заинтересованите страни за 
определяне на добрите практики, като 
например подходящи и съразмерни 
технологии за разпознаване на 
съдържание, като се отчитат между 
другото естеството на услугите, 
наличността на технологии и тяхната 
ефективност в светлината на 
технологичното развитие.

3. Държавите членки улесняват, 
когато е целесъобразно, 
сътрудничеството между доставчиците 
на услуги на информационното 
общество и носителите на права чрез 
диалози със заинтересованите страни за 
определяне на добрите практики, като 
например подходящи и съразмерни 
технологии за разпознаване на 
съдържание, като се отчитат inter alia
естеството на услугите, наличността и 
достъпността на технологиите и 
тяхната ефективност по отношение на 
набора от видове съдържание и в 
светлината на технологичното развитие. 
В сътрудничество с държавите 
членки Комисията насърчава обмена 
на най-добри практики в Съюза по 
отношение на резултатите от всяко 
сътрудничество, установено по 
силата на параграф 1 от настоящия 
член.

Изменение 84

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки насърчават 
решения, предложени от сектора с 
цел за разрешаване на специфични за 
сектора въпроси, и ефективното 
прилагане на съществуващи мерки с 
цел борба с пиратството, 
включително повишаване на 
осведомеността за законни средства 
за достъп до защитени с авторско 
право произведения или други обекти.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки 
предвиждат, че за разрешаване на 
споровете между носителите на 
права и доставчиците на услуги на 
информационното общество във 
връзка с прилагането на параграф 1 
от настоящия член може да бъде 
сезиран механизъм за алтернативно 
разрешаване на спорове.

Държавите членки създават или 
определят безпристрастен орган със 
съответния експертен опит, който 
да оказва съдействие на страните при 
разрешаване на спора между тях
съгласно механизма, посочен в 
първата алинея.

Не по-късно от ... [датата, посочена в 
член 21, параграф 1] държавите 
членки информират Комисията за 
органа, посочен в параграф 1.

Изменение 86

Предложение за директива
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а

Използване на защитено съдържание 
от доставчици на услуги на 

информационното общество, които 
предоставят услуги за 

автоматизирано съпоставяне на 
изображения

Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
автоматично възпроизвеждат или 
съпоставят значителни обеми 
визуални произведения, защитени с 
авторско право, и ги предоставят на 
публиката за целите на индексиране и 
съпоставяне, сключват справедливи и 
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балансирани лицензионни 
споразумения с всички пожелали това 
носители на права, за да се гарантира 
тяхното справедливо 
възнаграждение. Такова 
възнаграждение може да се управлява 
от организацията за колективно 
управление на носителите на 
съответните права.

Изменение 87

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
авторите и артистите изпълнители 
получават редовно и с оглед на 
особеностите на всеки сектор 
своевременна, адекватна и достатъчна 
информация за използването на техните 
произведения и изпълнения от лицата, 
на които са отстъпили по лицензия или 
прехвърлили своите права, особено по 
отношение на начините на използване, 
реализираните приходи и дължимото 
възнаграждение.

1. Държавите членки гарантират, че 
авторите и артистите изпълнители 
получават поне веднъж годишно и с 
оглед на особеностите на всеки сектор 
своевременна, адекватна, точна и 
достатъчна информация за използването
и рекламирането на техните 
произведения и изпълнения от лицата, 
на които пряко са отстъпили по 
лицензия, преотстъпили или 
прехвърлили своите права, особено по 
отношение на начините на използване, 
предприетите рекламни действия, 
реализираните приходи и дължимото 
възнаграждение.

Изменение 88

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия параграф 
всеки съответен правоприемник 
предоставя на бенефициера на 
лицензия или прехвърляне на права 
необходимата и относима 
информация, която да даде 
възможност на бенефициера да 
изпълнява задълженията, предвидени 
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в първата алинея.

Изменение 89

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението по параграф 1 
трябва да е съразмерно и ефективно и да 
гарантира подходяща степен на 
прозрачност във всеки сектор. При все 
това, в случаите, в които произтичащата 
от задължението административна 
тежест би била несъразмерна с оглед на 
получените от използването на 
произведението или изпълнението 
приходи, държавите членки могат да 
адаптират задължението по параграф 1, 
при условие че задължението запази 
своята ефективност и гарантира 
подходяща степен на прозрачност.

Задължението по параграф 1 трябва да е 
съразмерно и ефективно и да гарантира 
висока степен на прозрачност във всеки 
сектор. При все това в случаите, в които 
произтичащата от задължението 
административна тежест би била 
несъразмерна с оглед на получените от 
използването на произведението или 
изпълнението приходи, държавите 
членки могат да адаптират 
задължението по параграф 1, при 
условие че задължението запази своята 
ефективност и гарантира подходяща 
степен на прозрачност, а 
несъразмерността на тежестта е 
надлежно обоснована.

Изменение 90

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки улесняват 
разработването на специфични за 
сектора стандартни процедури чрез 
диалог със заинтересованите лица и 
насърчават автоматизираната 
обработка, която използва 
международни идентификатори на 
произведенията.

Изменение 91

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато съществуващите 
споразумения за колективно 
договаряне предвиждат съпоставими 
изисквания, които водят до степен на 
прозрачност, която е равностойна на 
посочената в параграф 2, 
задължението по параграф 1 се счита 
за изпълнено.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а

Неотменимо право на справедливо 
възнаграждение за автори и артисти 

изпълнители

1. Държавите членки 
гарантират, че когато авторите и 
артистите изпълнители прехвърлят 
или преотстъпват правото на 
предоставяне на публиката на техни 
произведения или други обекти за 
тяхното използване в услугите на 
информационното общество, които 
предоставят произведения или други 
обекти, като използват лицензиран 
каталог, тези автори и артисти 
изпълнители си запазват правото да 
получат справедливо възнаграждение 
от това използване.

2. Държавите членки забраняват 
отнемането на правото на автор или 
на артист изпълнител да получи 
справедливо възнаграждение за 
предоставянето на неговото 
произведение, посочено в параграф 1. 
Параграф 1 не се прилага, когато 
авторът или артистът изпълнител 
предоставя безплатно 
неизключително право за 
използването на неговото 
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произведение в полза на всички 
ползватели.

3. Управлението на правото на 
справедливо възнаграждение за 
предоставянето на произведение на 
даден автор или артист изпълнител 
се възлага на съответната 
организация за колективно 
управление. Тази организация за 
колективно управление събира 
справедливото възнаграждение от 
услугите на информационното 
общество, които предоставят 
произведенията на публиката.

4. Когато правото на справедливо 
възнаграждение вече е предвидено в 
споразуменията, свързани с аудио-
визуални произведения или в 
колективните споразумения, 
включително споразуменията за 
доброволно колективно управление, 
между автора или артиста 
изпълнител и неговите договорни 
контрагенти, разпоредбите на 
настоящия член се считат за 
спазени.

Изменение 93

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
авторите и артистите изпълнители имат 
право да поискат подходящо 
допълнително възнаграждение от 
страната, с която са сключили договор 
за упражняване на права, когато 
първоначално договореното 
възнаграждение е несъразмерно ниско в 
сравнение с последващите приходи и 
ползи от използването на 
произведенията или изпълненията.

Държавите членки гарантират, че 
авторите и артистите изпълнители или 
назначаваните от тях 
представители имат право да поискат
допълнително справедливо
възнаграждение от страната, с която са 
сключили договор за упражняване на 
права, когато е надлежно обосновано 
да се твърди, че първоначално 
договореното възнаграждение е 
несъразмерно ниско в сравнение с 
последващите приходи и ползи от 
използването на произведенията или 
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изпълненията.

Изменение 94

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решат, 
че задължението по параграф 1 не 
трябва да се прилага, когато 
приносът на автора или на артиста 
изпълнител е незначителен спрямо 
естеството на цялостното 
произведение или изпълнение.

Изменение 95

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
споровете относно задължението за 
прозрачност по член 14 и механизма за 
адаптиране на договорите по член 15 
могат да се отнесат за разрешаване чрез 
доброволна процедура за извънсъдебно
разрешаване на спорове.

Без да се накърняват други средства 
за съдебна защита, държавите членки 
предвиждат, че споровете относно 
задължението за прозрачност по член 
14, механизма за адаптиране на 
договорите по член 15 и 
неотменимото право на 
възнаграждение по член 14а могат да 
се отнесат за разрешаване чрез 
доброволна алтернативна процедура
разрешаване на спорове.

Изменение 96

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в параграф 1 процедура 
може да бъде започната от всяка от 
страните в спора или чрез 
колективен иск на няколко автори 
или артисти изпълнители със същия 
договорен партньор и подобни искове 
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или да бъде започната от тяхно име 
чрез колективна организация, която 
ги представлява. Разходите, свързани 
пряко с процедурата, следва да бъдат 
финансово достъпни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, 
ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА ПО СТАНОВИЩЕ

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната 

отговорност на докладчика по становище. В хода на изготвянето на проекта на 

становището преди приемането му в комисия следните образувания или лица са 

предоставили информация на докладчика по становище.

Методология: Документът по-долу има за цел да представи списък на всички 

заинтересовани страни, оказали принос за директивата, предмет на разглеждане в 

проекта на становището на докладчика. Списъкът обхваща заинтересованите страни, 

оказали своя принос по време на индивидуалните срещи или телефонните разговори 

както след молба за среща, така и по време на случайно обсъждане (в случай че 

обменът е бил достатъчно продължителен, за да се равнява на среща и считан за 

предмет на директивата).

При организиране на среща от дружества за връзки с обществеността е посочен 

съответният клиент.

Списъкът е представен в хронологичен ред – като се започва от първата среща и се 

стига до последната. 

Настоящият списък обхваща срещите, осъществени между датата на официалното 

определяне на докладчика (26 октомври 2016 г.) и датата, на която проектът на 

становището е изпратено на секретариата на комисията по култура и образование 

(CULT) (3 февруари 2017 г.).
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