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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението за регламент има за цел да насърчи по-широкото разпространение на 

радио- и телевизионни програми, като разшири обхвата на някои принципи от приетата 

през 1993 г. Директива относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване в 

онлайн среда, включително принципът на страната на произход по отношение на 

„спомагателни“ онлайн услуги на радио- и телевизионните оператори и разширяването 

на обхвата на задължителното колективно управление на права за препредаване, 

предоставяни чрез средства, различни от кабел, по отношение на затворените мрежи.  

Докладчикът подкрепя общия подход, възприет от Комисията за разширяване на 

принципа на страната на произход по отношение на „спомагателните“ онлайн услуги на 

радио- и телевизионните оператори, с цел да се улесни лицензирането на авторските 

права и свързаните с тях права. В допълнение, докладчикът приветства разпоредбите 

относно разширяването на задължителното колективно управление на права, но счита, 

че следва да бъде обхванато и препредаването в отворения интернет, ако то е свързано 

с контролирана среда, като определима потребителска група въз основа на 

потребителска регистрация или проверка. 

В същото време следва да се подчертае, че посочените нови правила са съвместими с 

принципа на свободата на договаряне, който е от съществено значение за 

дългосрочната жизнеспособност на европейските аудио-визуални произведения. 

Докладчикът се стреми да укрепи тези разпоредби, като взема предвид въздействието 

на настоящия регламент върху финансирането и инвестициите в аудио-визуалната 

продукция в Европа при прегледа на регламента от страна на Комисията.  

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

правни въпроси да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) С цел да се допринесе за 

функционирането на вътрешния пазар е 

необходимо да се предвиди по-

широкото разпространение на 

телевизионни и радиопрограми с 

произход от други държави членки в 

интерес на ползвателите в целия Съюз 

посредством улесняване на 

лицензирането на авторското право и 

(1) С цел да се допринесе за 

функционирането на вътрешния пазар и 

да се насърчи културното и езиковото 

многообразие, социалното 

сближаване и достъпа до 

информация, е необходимо да се 

предвиди по-широкото разпространение 

на телевизионни и радиопрограми с 

произход от други държави членки в 
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сродните му права върху произведения 

и други закриляни обекти, включени в 

излъчването на такива програми. 

Телевизионните и радиопрограми 

действително са важен инструмент 

за насърчаване на културното и 

езиковото многообразие, социалното 

сближаване и достъпа до 

информация. 

интерес на ползвателите в целия Съюз 

посредством улесняване на 

лицензирането на авторското право и 

сродните му права върху произведения 

и други закриляни обекти, включени в 

излъчването на такива програми. 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а)  Създаването на търговски 

отношения между операторите на 

медийни и радио услуги в държавите 

членки следва бъде насърчавано, така 

че да бъде възможно при поискване от 

потребител пребиваващ в дадена 

държава членка да се предоставят 

пакетни услуги, които да включват 

програми от друга държава членка . 

 

Изменение   3 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Развитието на цифровите 

технологии и интернет преобрази 

разпространението и достъпа до 

телевизионни и радиопрограми. Във все 

по-голяма степен ползвателите очакват 

да разполагат с достъп до телевизионни 

и радиопрограми както на живо, така и 

по заявка, при използване на 

традиционните канали, като например 

спътниково или кабелно излъчване, а 

също и посредством онлайн услуги. 

Поради това излъчващите организации 

все по-масово предлагат, в допълнение 

(2) Развитието на цифровите 

технологии на онлайн пазара 

преобразява разпространението и 

достъпа до телевизионни и 

радиопрограми. Във все по-голяма 

степен ползвателите очакват да 

разполагат с достъп до телевизионни и 

радиопрограми както на живо, така и по 

заявка, при използване на 

традиционните канали, като например 

спътниково или кабелно излъчване, а 

също и посредством онлайн услуги. 

Поради това излъчващите организации 



 

AD\1128766BG.docx 5/29 PE597.748v02-00 

 BG 

към собствените си излъчвания на 

телевизионни и радиопрограми, и 

онлайн услуги, които са спомагателни 

спрямо тяхното излъчване, като 

например т.нар. симулкастинг и 

„догонващи“ услуги. Предлагащите 

услуги за препредаване оператори, 

които обединяват излъчвания на 

телевизионни и радиопрограми в пакети 

и ги предоставят на ползвателите 

едновременно с първоначалното 

предаване на излъчването, в непроменен 

и несъкратен вид, използват различни 

средства за препредаване, като 

например кабелни, спътникови, 

цифрови наземни, затворени мрежи, 

базирани на интернет протокол, или 

мобилни мрежи, а също и отворения 

интернет. От страна на ползвателите, 

налице е все по-голямо търсене на 

достъп до излъчвания на телевизионни и 

радиопрограми не само с произход от 

тяхната държава членка, но и от други 

държави — членки на Съюза, 

включително сред хората, 

принадлежащи към езикови малцинства 

в Съюза, както и сред лицата, които 

живеят в държава членка, различна от 

тяхната държава членка на произход. 

все по-масово предлагат, в допълнение 

към собствените си излъчвания на 

телевизионни и радиопрограми, и 

онлайн услуги, които са спомагателни 

спрямо тяхното излъчване, като 

например т.нар. симулкастинг и 

„догонващи“ услуги, с цел да обогатят 

стандартната си програма. 

Предлагащите услуги за препредаване 

оператори, които обединяват 

излъчвания на телевизионни и 

радиопрограми в пакети и ги 

предоставят на ползвателите 

едновременно с първоначалното 

предаване на излъчването, в непроменен 

и несъкратен вид, използват различни 

средства за препредаване, като 

например кабелни, спътникови, 

цифрови наземни, затворени мрежи, 

базирани на интернет протокол, или 

мобилни мрежи, а също и отворения 

интернет. Поради това 

разпространението и достъпът до 

телевизионни и радиопрограми все по-

често се осъществяват на 

мултиплатформена и технологично 

неутрална основа. От страна на 

ползвателите, налице е все по-голямо 

търсене на достъп до излъчвания на 

телевизионни и радиопрограми на 

всякакви платформи и в среда без 

граници, следователно не само с 

произход от тяхната държава членка, но 

и от други държави – членки на Съюза, 

включително сред хората, 

принадлежащи към езикови малцинства 

в Съюза, както и сред лицата, които 

живеят в държава членка, различна от 

тяхната държава членка на произход 

или които пътуват там временно. 

 

Изменение   4 

Предложение за регламент 

Съображение 2 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (2а) Доставчиците на аудио- 

визуални медийни услуги следва да се 

насърчават да гарантират, че 

техните услуги постепенно стават 

достъпни за хора с увредено зрение 

или слух. 

 

Изменение   5 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Редица пречки спъват 

предоставянето на онлайн услуги, 

които са спомагателни спрямо 

излъчванията, и предоставянето на 

услуги за препредаване, като по този 

начин препятстват свободното 

движение на телевизионни и 

радиопрограми в рамките на Съюза. 

Излъчващите организации предават 

ежедневно в продължение на много 

часове новинарски, културни, 

политически, документални или 

развлекателни програми. Тези 

програми включват разнообразно 

съдържание, като например аудио-

визуални, музикални, литературни или 

графични произведения, които са 

защитени с авторско право и/или сродни 

на него права по силата на правото на 

Съюза. Оттук произтича и 

комплексният характер на процеса на 

уреждане на тези права с 

многобройните носители на права и по 

отношение на различните категории 

произведения и други закриляни обекти. 

Често се налага правата да бъдат 

уредени в кратък срок, особено при 

подготвянето например на новинарски 

или посветени на злободневни теми 

програми. За да могат да предлагат 

своите онлайн услуги отвъд 

националните граници, излъчващите 

организации трябва да разполагат с 

необходимите права върху 

(3) Излъчващите организации 

предават ежедневно в продължение на 

много часове новини и предавания за 

текущи събития. Тези програми 

включват разнообразно съдържание, 

като например аудио-визуални, 

музикални, литературни или графични 

произведения, които са защитени с 

авторско право и/или сродни на него 

права по силата на правото на Съюза. 

Оттук произтича и комплексният 

характер на процеса на уреждане на тези 

права с многобройните носители на 

права и по отношение на различните 

категории произведения и други 

закриляни обекти. Често се налага 

правата да бъдат уредени в кратък срок, 

особено при подготвянето например на 

новинарски или посветени на 

злободневни теми програми. За да могат 

да предлагат своите онлайн услуги 

отвъд националните граници, 

излъчващите организации трябва да 

разполагат с необходимите права върху 

произведения и други закриляни обекти 

за всички територии, които желаят да 

покрият, а това допълнително 

усложнява уреждането на тези права. 
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произведения и други закриляни обекти 

за всички територии, които желаят да 

покрият, а това допълнително 

усложнява уреждането на тези права. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Операторите на услуги за 

препредаване, които обикновено 

предлагат голям брой програми, 

използващи множество произведения и 

други закриляни обекти, включени в 

препредаваните телевизионни и 

радиопрограми, разполагат с твърде 

малко време за сдобиване с 

необходимите лицензии и затова 

уреждането на съответните права 

представлява значително бреме и за тях. 

За носителите на права съществува 

също така рискът техните произведения 

и други закриляни обекти да бъдат 

използвани без разрешение или 

заплащане на възнаграждение. 

(4) Операторите на услуги за 

препредаване, които обикновено 

предлагат голям брой програми, 

използващи множество произведения и 

други закриляни обекти, включени в 

препредаваните телевизионни и 

радиопрограми, разполагат с твърде 

малко време за сдобиване с 

необходимите лицензии и затова 

уреждането на съответните права 

представлява значително бреме и за тях. 

За носителите на права съществува 

също така рискът техните произведения 

и други закриляни обекти да бъдат 

използвани без разрешение или 

заплащане на справедливо 

възнаграждение, ако достъпът до 

услугата не се предоставя въз основа 

на индивидуални абонаменти, в полза 

на подлежаща на идентифициране 

група от ползватели или в замяна на 

заплащане на цена . Подобен риск 

може обаче да бъде преодолян чрез 

договорни споразумения. 

 

Изменение   7 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Правата върху произведенията и 

другите закриляни обекти са 

хармонизирани, наред с другото, с 

(5) Правата върху произведенията и 

другите закриляни обекти са 

хармонизирани, наред с другото, с 
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Директива 2001/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета15 и Директива 

2006/115/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета16. 

Директива 2001/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета15 и Директива 

2006/115/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета16, като цел на тези 

инструменти е по-специално да се 

установи закрила за носителите на 

права. 

_________________ _________________ 

15 Директива 2001/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 май 2001 г. относно хармонизирането 

на някои аспекти на авторското право и 

сродните му права в информационното 

общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 

10–19). 

15 Директива 2001/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 май 2001 г. относно хармонизирането 

на някои аспекти на авторското право и 

сродните му права в информационното 

общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 

10–19). 

16 Директива 2006/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 декември 2006 г. за правото на 

отдаване под наем и в заем, както и за 

някои права, свързани с авторското 

право в областта на интелектуалната 

собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., 

стр. 28–35). 

16 Директива 2006/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 декември 2006 г. за правото на 

отдаване под наем и в заем, както и за 

някои права, свързани с авторското 

право в областта на интелектуалната 

собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., 

стр. 28–35). 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Директива 93/83/ЕИО на 

Съвета17 улеснява трансграничното 

спътниково излъчване и кабелното 

препредаване на телевизионни и 

радиопрограми от други държави 

членки на Съюза. При все това, 

разпоредбите в тази директива относно 

предаванията на излъчващите 

организации визират само спътниковото 

излъчване и поради това не са 

приложими за онлайн услугите, които 

са спомагателни спрямо излъчването, 

докато разпоредбите относно 

препредаването на телевизионни и 

радиопрограми от други държави 

(6) Директива 93/83/ЕИО на 

Съвета17 улеснява трансграничното 

спътниково излъчване и кабелното 

препредаване на телевизионни и 

радиопрограми от други държави 

членки на Съюза. При все това 

разпоредбите в тази директива относно 

предаванията на излъчващите 

организации визират само спътниковото 

излъчване и поради това не са 

приложими за предаването на онлайн 

услуги, спомагателни спрямо 

излъчването, докато разпоредбите 

относно препредаването на 

телевизионни и радиопрограми от други 
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членки визират само едновременното, 

непроменено и несъкратено 

препредаване чрез кабел или 

свръхвисокочестотна система и 

действието им не се разпростира 

върху такова препредаване с помощта 

на други технологии. 

държави членки визират само 

едновременното, непроменено и 

несъкратено препредаване чрез кабел 

или свръхвисокочестотна система. 

__________________ __________________ 

17 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване (ОВ L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15–21). 

17 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 

септември 1993 г. относно 

координирането на някои правила, 

отнасящи се до авторското право и 

сродните му права, приложими към 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване (ОВ L 248, 6.10.1993 г., 

стр. 15–21). 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Поради това трансграничното 

предоставяне на онлайн услуги, които 

са спомагателни спрямо излъчването и 

препредаването на телевизионни и 

радиопрограми с произход от други 

държави членки, следва да бъде 

улеснено посредством съответно 

адаптиране на правната рамка, 

регламентираща упражняването на 

авторското право и сродните му права, 

които са от значение за тези дейности. 

(7) Поради това, с цел да се улесни 

трансграничното предоставяне на 

онлайн услуги, които са спомагателни 

спрямо излъчването и препредаването 

на телевизионни и радиопрограми с 

произход от други държави членки, е 

необходимо да се адаптира 

специалната правна рамка, 

регламентираща упражняването на 

авторското право и сродните му права, 

които са от значение за тези дейности. 

Онлайн трансграничният достъп до 

европейско съдържание ще бъде 

допълнително засилен с включването 

в спомагателните онлайн услуги на 

излъчващите организации услуги, 

които се състоят изключително в 

публичното предоставяне на 

произведения, които са продуцирани в 

рамките на редакционната им 

отговорност и които се излъчват 

единствено онлайн.  
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Спомагателните онлайн услуги, 

влизащи в обхвата на настоящия 

регламент, са онези услуги, предлагани 

от излъчващите организации, при които 

е налице отчетлива връзка на 

подчиненост спрямо първоначалното 

излъчване. Те включват услугите, 

осигуряващи линеен достъп до 

телевизионни и радиопрограми 

едновременно с тяхното излъчване, и 

услугите, осигуряващи достъп, в 

рамките на определен период от време 

след излъчването им, до телевизионни и 

радиопрограми, които преди това са 

били излъчени от излъчващата 

организация (т.нар. „догонващи“ 

услуги). Освен това спомагателните 

онлайн услуги включват услугите, 

осигуряващи достъп до материал, който 

обогатява или по някакъв друг начин 

удължава телевизионните и 

радиопрограми, излъчвани от 

излъчващата организация, включително 

посредством предварителен преглед, 

удължаване, допълване или последващ 

преглед на съдържанието на въпросната 

програма. Предоставянето на достъп 

до отделни произведения или други 

закриляни обекти, които са включени 

в телевизионни или радиопрограми, не 

следва да се разглежда като 

спомагателна онлайн услуга. По 

същия начин, предоставянето на достъп 

до произведения или други закриляни 

обекти независимо от тяхното 

излъчване, например посредством 

услуги, осигуряващи достъп до отделни 

музикални или аудио-визуални 

произведения, музикални албуми или 

видео материали, остава извън обхвата 

на определението за спомагателни 

онлайн услуги. 

(8) Спомагателните онлайн услуги, 

влизащи в обхвата на настоящия 

регламент, са онези услуги, предлагани 

от излъчващите организации, при които 

е налице отчетлива връзка на 

подчиненост спрямо първоначалното 

излъчване. Те включват услугите, 

осигуряващи линеен достъп до 

телевизионни и радиопрограми 

едновременно с тяхното излъчване, и 

услугите, осигуряващи достъп, през 

определен период от време след 

излъчването, до телевизионни и 

радиопрограми, които преди това са 

били излъчени или, преди излъчването, 

до телевизионни и радио програми, 

които ще бъдат излъчени от 

излъчващата организация (например 

„догонващи“ услуги или 

предварителни прегледи). Освен това 

спомагателните онлайн услуги 

включват услугите, осигуряващи достъп 

до материал, който обогатява или по 

някакъв друг начин удължава 

телевизионните и радиопрограми, 

излъчвани от излъчващата организация, 

включително посредством 

предварителен преглед, удължаване, 

допълване или последващ преглед на 

съдържанието на въпросната програма 

или друга услуга, предлагана от 

излъчващата организация, която се 

състои изключително в публичното 

предоставяне на произведения, 

продуцирани от излъчващата 

организация. Предоставянето на достъп 

до произведения или други закриляни 

обекти независимо от тяхното 

излъчване и отделно от програмната 

схема на излъчващата организация, 

например услуги, осигуряващи достъп 

до отделни музикални или аудио-
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визуални произведения, музикални 

албуми или видео материали, остава 

извън обхвата на определението за 

спомагателни онлайн услуги. 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Тъй като се счита, че 

предоставянето на спомагателна онлайн 

услуга, достъпът до нея или нейното 

използване се осъществява единствено в 

държавата членка, където се намира 

основното място на стопанска дейност 

на излъчващата организация, докато на 

практика спомагателната онлайн услуга 

може да бъде предоставена отвъд 

националните граници — в други 

държави членки, е необходимо да се 

гарантира, че в момента на определяне 

на размера на дължимото 

възнаграждение във връзка с тези права 

страните ще вземат предвид всички 

аспекти на спомагателната онлайн 

услуга, като например характеристиките 

на услугата, съответната аудитория, 

включително аудиторията в държавата 

членка, където се намира основното 

място на стопанска дейност на 

излъчващата организация, и в другите 

държави членки, в които е осигурен 

достъп до въпросната онлайн услуга и 

същата се използва, както и езиковата 

версия. 

(10) Тъй като се счита, че 

предоставянето на спомагателна онлайн 

услуга, се осъществява единствено в 

държавата членка, където се намира 

основното място на стопанска дейност 

на излъчващата организация, докато на 

практика спомагателната онлайн услуга 

може да бъде предоставена отвъд 

националните граници — в други 

държави членки, е необходимо да се 

гарантира, че в момента на определяне 

на размера на дължимото 

възнаграждение във връзка с тези права 

страните ще вземат предвид всички 

аспекти на спомагателната онлайн 

услуга, като например характеристиките 

на услугата, потенциалната и 

действителната аудитория, 

включително аудиторията в държавата 

членка, където се намира основното 

място на стопанска дейност на 

излъчващата организация, и в другите 

държави членки, в които е осигурен 

достъп до въпросната онлайн услуга и 

същата се използва, както и всички 

езикови версии. Онлайн услугите, 

които в своята цялост са предимно 

или основно насочени към аудитория 

извън държавата членка, в която се 

намира основното място на 

стопанска дейност на излъчващата 

организация, следва да бъдат 

изключени от обхвата на настоящия 

регламент. 
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Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) По силата на принципа на 

свободата на договаряне ще бъде 

възможно да продължи ограничаването 

на упражняването на правата, засегнати 

от принципа на държавата на произход, 

залегнал в настоящия регламент, 

особено по отношение на някои 

технически средства за предаване или 

определени езикови версии, при условие 

че тези ограничения са в съответствие с 

правото на Съюза. 

(11) Настоящият регламент не 

засяга нито правата, предвидени 

съгласно Директива 2001/29/ЕО, нито 

придобиването или отстъпването на 

права за посочените спомагателни 

онлайн услуги въз основа на договор. 

Следователно по силата на 

принципите на териториалност и на 

свободата на договаряне ще бъде 

възможно да продължи ограничаването 

на упражняването на правата, засегнати 

от принципа на държавата на произход, 

залегнал в настоящия регламент, 

особено по отношение на някои 

технически средства за предаване или 

определени езикови версии, при условие 

че тези ограничения са в съответствие с 

националното право и с правото на 

Съюза. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Операторите на услуги за 

препредаване, предлагани чрез 

спътникови, цифрови наземни, 

затворени и базирани на интернет 

протокол, мобилни и подобни мрежи, 

предоставят услуги, равностойни на 

предоставяните от операторите на 

услуги за кабелно препредаване, когато 

препредават едновременно, в 

непроменен и несъкратен вид, с цел 

приемане от публиката първоначално 

предаване от друга държава членка на 

телевизионни или радиопрограми, при 

положение че това първоначално 

(12) Операторите на услуги за 

препредаване, предлагани чрез 

спътникови, цифрови наземни, базирани 

на интернет протокол, мобилни и 

подобни мрежи, както и някои други 

средства за препредаване, предоставят 

услуги, равностойни на предоставяните 

от операторите на услуги за кабелно 

препредаване, когато препредават 

едновременно, в непроменен и 

несъкратен вид, с цел приемане от 

публиката първоначално предаване от 

друга държава членка на телевизионни 

или радиопрограми, при положение че 
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предаване е извършено по жичен или 

безжичен път, включително чрез 

спътник, но не и онлайн, и е 

предназначено за приемане от 

публиката. Поради това те следва да 

бъдат включени в приложното поле на 

настоящия регламент и да се възползват 

от механизма, с който е въведено 

задължителното колективно управление 

на правата. Услугите за препредаване, 

предлагани в отворения интернет, 

следва да бъдат изключени от 

приложното поле на настоящия 

регламент, тъй като тези услуги имат 

различни характеристики. Те не са 

свързани с конкретна 

инфраструктура и предоставят 

ограничени възможности за 

осигуряване на контролирана среда в 

сравнение например с кабелните или 

затворените и базирани на интернет 

протокол мрежи. 

това първоначално предаване е 

извършено по жичен или безжичен път, 

включително чрез спътник и онлайн 

предавания, и е предназначено за 

приемане от публиката. Поради това те 

следва да бъдат включени в приложното 

поле на настоящия регламент и да се 

възползват от механизма, с който е 

въведено задължителното колективно 

управление на правата. Услугите за 

препредаване, предлагани в отворения 

интернет, следва да бъдат включени в 

приложното поле на настоящия 

регламент, доколкото те се предоставят 

в контролирана среда, като определена 

група от абонати или регистрирани 

потребители и са сравними със 

затворени мрежи.  

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С цел да се осигури правна 

сигурност за операторите на услуги за 

препредаване, предлагани чрез 

спътникови, цифрови наземни, 

затворени и базирани на интернет 

протокол, мобилни или подобни мрежи, 

и да се преодолеят националните 

различия, що се отнася до разпоредбите 

на вътрешното право, уреждащи 

въпросните услуги за препредаване, 

спрямо тях следва да се прилагат 

правила, аналогични на тези, които се 

прилагат по отношение на кабелното 

препредаване, така както са 

формулирани в Директива 93/83/ЕИО. 

Правилата, установени в тази 

директива, включват задължението 

правото за предоставяне или отказ на 

(13) С цел да се осигури правна 

сигурност за операторите на услуги за 

препредаване, предлагани чрез 

спътникови, цифрови наземни, базирани 

на интернет протокол, мобилни или 

подобни мрежи, и да се преодолеят 

националните различия, що се отнася до 

разпоредбите на вътрешното право, 

уреждащи въпросните услуги за 

препредаване, спрямо тях следва да се 

прилагат правила, аналогични на тези, 

които се прилагат по отношение на 

кабелното препредаване, така както са 

формулирани в Директива 93/83/ЕИО. 

Правилата, установени в тази 

директива, включват задължението 

правото за предоставяне или отказ на 

разрешение на оператор на услуга за 
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разрешение на оператор на услуга за 

препредаване да се упражнява чрез 

организация за колективно управление. 

С това не се накърняват разпоредбите на 

Директива 2014/26/ЕС18, и по-специално 

нейните разпоредби относно правата на 

носителите на права по отношение на 

избора на организация за колективно 

управление. 

препредаване да се упражнява чрез 

организация за колективно управление. 

С това не се накърняват разпоредбите на 

Директива 2014/26/ЕС18, и по-специално 

нейните разпоредби относно правата на 

носителите на права по отношение на 

избора на организация за колективно 

управление. 

__________________ __________________ 

18 Директива 2014/26/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

колективното управление на авторското 

право и сродните му права и 

многотериториалното лицензиране на 

правата върху музикални произведения 

за използване онлайн на вътрешния 

пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98). 

18 Директива 2014/26/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

колективното управление на авторското 

право и сродните му права и 

многотериториалното лицензиране на 

правата върху музикални произведения 

за използване онлайн на вътрешния 

пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98). 

 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Съображение 14 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) Излъчващите оператори, 

които предават на 

разпространителите чрез процес на 

пряко въвеждане своите сигнали – 

носители на програма, предназначени 

за приемане от публиката, би 

следвало да носят обща отговорност 

със своите разпространители за 

единните и неделими актове на 

публично разгласяване и предоставяне 

на публично разположение, както са 

определена в член 3 от Директива 

2001/29/ЕО, които те извършват 

заедно. Следователно тези излъчващи 

организации и разпространители 

следва да получат разрешение от 

засегнатите носители на права за 

съответното си участие в тези 

действия. 
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Изменение   16 

Предложение за регламент 

Съображение 14 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14б) Прилагането на авторското 

право и сродните му права в някои 

случаи е разделено на множество 

териториално определени 

национални права с различни 

носители на права, а в някои случаи 

упражнявани от различно лице. 

Следователно е необходима база 

данни, поддържана от организации за 

колективно управление, за да се 

улесни идентифицирането на 

носителите на права и 

възможността излъчващите 

организации и операторите на услуги 

за препредаване да сключват 

споразумения за лицензиране. 

 

Изменение   17 

Предложение за регламент 

Съображение 14 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14в) Изключението, предвидено в 

член 4 за правата, упражнявани от 

излъчващите организации, не следва 

да ограничава избора на носителите 

на права да прехвърлят правата си на 

организация за колективно управление 

и по този начин да имат пряк дял от 

възнаграждението, заплащано от 

операторите на услуги за 

препредаване. 

 

Изменение   18 

Предложение за регламент 
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Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се предотврати 

евентуалното заобикаляне на 

прилагането на принципа на 

държавата на произход чрез 

удължаване на срока на действие на 

съществуващите споразумения 

относно упражняването на 

авторското право и сродните му 

права, свързани с предоставянето на 

конкретна спомагателна онлайн 

услуга, както и с достъпа до 

конкретна спомагателна онлайн 

услуга или нейното използване, е 

необходимо принципът на държавата 

на произход да бъде приложим и за 

съществуващите споразумения, като 

обаче за целта се предвиди преходен 

период. 

заличава се 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Настоящият регламент зачита 

основните права и е съобразен с 

принципите, прогласени в Хартата на 

основните права на Европейския съюз. 

При все че задължението за колективно 

управление при упражняването на 

правото на публично съобщаване по 

отношение на услугите за препредаване 

може да повлияе на упражняването на 

правата на носителите на права, 

необходимо е целенасочено да се 

заложи такова условие за конкретни 

услуги, за да се даде възможност за по-

широкомащабно трансгранично 

разпространение на телевизионни и 

радиопрограми чрез улесняване на 

уреждането на тези права. 

(16) Настоящият регламент зачита 

основните права и е съобразен с 

принципите, прогласени в Хартата на 

основните права на Европейския съюз. 

При все че задължението за колективно 

управление при упражняването на 

правото на публично съобщаване по 

отношение на услугите за препредаване 

може да повлияе на упражняването на 

правата на носителите на права, 

необходимо е целенасочено да се 

заложи такова условие за конкретни 

услуги, за да се даде възможност за по-

широкомащабно трансгранично 

разпространение на телевизионни и 

радиопрограми, както и достъп до 

информация, чрез улесняване на 

уреждането на тези права. В 
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допълнение, настоящият регламент 

не засяга разпоредбите на държавите 

членки по отношение на 

управлението на правата, например 

колективните лицензи с разширен 

обхват, законовите презумпции за 

представителство или прехвърляне, 

колективното управление или 

подобни правила, или комбинация от 

тях. 

 

 

Изменение   20 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Целесъобразно е преглед на 

регламента да бъде предприет, след като 

той е бил прилаган в течение на 

определен период от време, за да може 

да се направи оценка, наред с другото, 

на това в каква степен трансграничното 

предоставяне на спомагателни онлайн 

услуги е нараснало в интерес на 

европейските потребители и по този 

начин е допринесло и за подобряване на 

културното многообразие в Съюза. 

(18) Целесъобразно е преглед на 

регламента да бъде предприет, след като 

той е бил прилаган в течение на 

определен период от време, за да може 

да се направи оценка, наред с другото, и 

в светлината на влизането в сила на 

Регламента* на Европейския 

парламент и на Съвета за осигуряване 

на трансграничната преносимост на 

услугите за онлайн съдържание в 

рамките на вътрешния пазар, на това 

в каква степен трансграничното 

предоставяне на спомагателни онлайн 

услуги е нараснало в интерес на 

европейските потребители и по този 

начин е допринесло и за подобряване на 

културното многообразие в Съюза, 

като се обърне специално внимание на 

въздействието му върху 

инвестициите в европейския 

континент. 

 __________________ 

 * все още неприет регламент. 

 

Изменение   21 

Предложение за регламент 



 

PE597.748v02-00 18/29 AD\1128766BG.docx 

BG 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Предвид това, че целта на 

настоящия регламент, а именно 

насърчаване на трансграничното 

предоставяне на спомагателни онлайн 

услуги и улесняване на препредаването 

на телевизионни и радиопрограми с 

произход от други държави членки, не 

може да бъде постигната в достатъчна 

степен от държавите членки и 

следователно, поради своята мащабност 

и последици, може да бъде по-добре 

постигната на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, прогласен в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, прогласен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на своята цел. Що се отнася до 

трансграничното предоставяне на 

спомагателни онлайн услуги, с 

настоящият регламент се въвеждат 

механизми, които позволяват да се 

улесни уреждането на авторското право 

и сродните му права. Настоящият 

регламент не задължава излъчващите 

организации да предоставят такива 

услуги зад граница. Освен това той с 

нищо не задължава операторите на 

услуги за препредаване да включват в 

своите услуги телевизионни или 

радиопрограми с произход от други 

държави членки. Настоящият регламент 

се отнася само за упражняването на 

определени права за препредаване в 

степента, необходима за опростяване на 

лицензирането на авторското право и 

сродните му права във връзка с тези 

услуги, и само по отношение на 

телевизионни и радиопрограми с 

произход от други държави — членки 

на Съюза, 

(19) Предвид това, че целта на 

настоящия регламент, а именно 

насърчаване на трансграничното 

предоставяне на спомагателни онлайн 

услуги на излъчващите организации и 

улесняване на препредаването на 

телевизионни и радиопрограми с 

произход от други държави членки, не 

може да бъде постигната в достатъчна 

степен от държавите членки и 

следователно, поради своята мащабност 

и последици, може да бъде по-добре 

постигната на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, прогласен в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, прогласен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на своята цел. Що се отнася до 

трансграничното предоставяне на 

спомагателни онлайн услуги на 

излъчващите организации, с 

настоящия регламент се въвеждат 

механизми, които позволяват да се 

улесни уреждането на авторското право 

и сродните му права. Настоящият 

регламент не задължава излъчващите 

организации да предоставят такива 

услуги зад граница. Освен това той с 

нищо не задължава операторите на 

услуги за препредаване да включват в 

своите услуги телевизионни или 

радиопрограми с произход от други 

държави членки. Настоящият регламент 

се отнася само за упражняването на 

определени права за препредаване в 

степента, необходима за опростяване на 

лицензирането на авторското право и 

сродните му права във връзка с тези 

услуги, и само по отношение на 

телевизионни и радиопрограми с 

произход от други държави — членки 
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на Съюза, 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „спомагателна онлайн услуга“ 

означава онлайн услуга, заключаваща се 

в публичното предоставяне, от или под 

контрола на излъчваща организация и 

на нейна отговорност, на радио- или 

телевизионни програми, едновременно 

с тяхното излъчване, или в течение 

на определен период от време след 

тяхното излъчване, от излъчващата 

организация, както и на какъвто и да 

бил материал, произведен от или за 

излъчващата организация, който 

подпомага това излъчване; 

а) „спомагателна онлайн услуга“ 

означава онлайн услуга, заключаваща се 

в публичното предоставяне, от или под 

контрола на излъчваща организация и 

на нейна отговорност, на следните 

услуги: 

 i) „догонваща услуга“ означава услуга, 

състояща се в публично предоставяне 

за ограничен период от време, на 

радио- или телевизионни програми, 

които са били излъчени преди това 

от излъчващата организация;  

 ii) „симулкастинг услуги“ означава 

услуга, състояща се в линейното 

предоставяне на публиката на радио- 

или телевизионни програми 

едновременно с излъчването им; 

 iii) „услуги за спомагателен удължен 

аудиовизуален материал“ означава 

услуги, осигуряващи достъп до 

материал, който обогатява или по 

някакъв друг начин удължава 

телевизионните и радиопрограми, 

излъчвани от излъчващата 

организация, включително 

посредством предварителен преглед, 

удължаване, допълване или последващ 

преглед на съдържанието на 

въпросната програма. 

 Тези определения включват онлайн 
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услуги, предоставяни от излъчваща 

организация, които се състоят в 

публично предоставяне на 

произведения, продуцирани от 

излъчващи организации и които се 

излъчват само онлайн; 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „препредаване“ означава всяко 

едновременно, непроменено и 

несъкратено препредаване, различно от 

кабелното препредаване, така както е 

определено в Директива 93/83/ЕИО, и 

различно от препредаването, 

предоставяно чрез услуга за достъп до 

интернет, така както е определено в 

Регламент (ЕС) 2015/2120 на 

Европейския парламент и на 

Съвета19, предназначено за публично 

приемане на първоначално предаване от 

друга държава членка по жичен или 

безжичен път, включително чрез 

спътник, но не и онлайн, на 

телевизионни или радиопрограми, 

предназначени за публично приемане, 

при условие че въпросното 

препредаване се извършва от страна, 

различна от излъчващата организация, 

осъществила първоначалното предаване 

или под чийто контрол и на чиято 

отговорност е осъществено такова 

предаване. 

б) „препредаване“ означава всяко 

едновременно, непроменено и 

несъкратено препредаване, различно от 

кабелното препредаване, така както е 

определено в Директива 93/83/ЕИО, 

предназначено за публично приемане на 

първоначално предаване от друга 

държава членка по жичен или безжичен 

път, включително чрез спътник или 

онлайн, на телевизионни или 

радиопрограми, предназначени за 

публично приемане, при условие че 

това препредаване е равнозначно на 

осъществяваните от операторите на 

услуги за кабелно препредаване и се 

извършва в затворена среда и от 

страна, различна от излъчващата 

организация, осъществила 

първоначалното предаване или под 

чийто контрол и на чиято отговорност е 

осъществено такова предаване и за 

което тази страна е придобила 

съответните права. Онлайн 

препредаването попада в обхвата на 

настоящия регламент, при условие че 

се осъществява в контролирана среда 

и групата на получателите на 

предаването може да бъде ясно 

определена. 

__________________  

19 Регламент (ЕС) 2015/2120 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 ноември 2015 г. за определяне на 
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мерки относно достъпа до отворен 

интернет и за изменение на 

Директива 2002/22/ЕО относно 

универсалната услуга и правата на 

потребителите във връзка с 

електронните съобщителни мрежи и 

услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 

относно роуминга в обществени 

мобилни съобщителни мрежи в 

рамките на Съюза (ОВ L 310, 

26.11.2015 г., стр. 1). 

 

Изменение   24 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) „пряко въвеждане“ означава 

процес на два или повече етапа, при 

който излъчващите организации 

предават сигналите, носители на 

техните телевизионни или радио 

програми, предназначени за приемане 

от публиката, на доставчици на 

услуги, чрез комуникация от точка до 

точка – по жичен или безжичен път, 

включително чрез спътник – по такъв 

начин, че сигналите да не могат да 

бъдат достъпни от широката 

публика по време на такова предаване; 

доставчиците на услуги предлагат 

тези програми на публиката 

едновременно, в непроменен и 

несъкратен вид, за гледане или 

слушане чрез различни техники като 

кабел, свръхвисокочестотни системи 

за разпространение, спътникови, 

цифрови наземни, базирани на 

интернет протокол мрежи, мобилни 

или подобни мрежи. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 



 

PE597.748v02-00 22/29 AD\1128766BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) По отношение на действията по 

публично съобщаване и предоставянето 

на разположение, извършвани при 

предоставянето на спомагателна онлайн 

услуга от излъчваща организация или 

под нейния контрол и на нейна 

отговорност, както и на действията по 

възпроизвеждане, които са необходими 

за предоставянето на споменатата 

спомагателна онлайн услуга, достъпа 

до нея или нейното използване, за 

целите на упражняването на авторското 

право и сродните му права, свързани с 

тези действия, се счита, че те следва да 

се извършват единствено в държавата 

членка, в която се намира основното 

място на стопанска дейност на 

излъчващата организация. 

(1) По отношение на действията по 

публично съобщаване и предоставянето 

на разположение на новини и 

предавания за текущи събития, 

извършвани при предоставянето на 

спомагателна онлайн услуга от 

излъчваща организация или под нейния 

контрол и на нейна отговорност, както и 

на действията по възпроизвеждане на 

новини и предавания за текущи 

събития, които са необходими за 

предоставянето на споменатата 

спомагателна онлайн услуга, за целите 

на упражняването на авторското право и 

сродните му права, свързани с тези 

действия, се счита, че те следва да се 

извършват единствено в държавата 

членка, в която се намира основното 

място на стопанска дейност на 

излъчващата организация. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Параграф 1 не засяга 

принципите на териториалност и на 

свобода на договарянето в областта 

на авторското право, нито правата, 

предоставени съгласно Директива 

2001/29/ЕО. Въз основа на това, 

страните имат право да 

продължават да се договарят 

относно въвеждането на ограничения 

за упражняване на посочените в 

параграф 1 права, при условие, че 

всяко едно от въпросните 

ограничения е в съответствие с 

правото на Съюза и с националното 

право. 
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Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) При определянето на размера на 

платимото възнаграждение за правата, 

обвързани със спазването на принципа 

на държавата на произход в 

съответствие с предвиденото в параграф 

1, страните вземат предвид всички 

аспекти на спомагателната онлайн 

услуга, като например характеристиките 

на спомагателната онлайн услуга, 

аудиторията, за която е предназначена, 

и езиковата версия. 

(2) При определянето на размера на 

дължимото възнаграждение за 

правата, обвързани със спазването на 

принципа на държавата на произход в 

съответствие с предвиденото в параграф 

1, страните вземат предвид всички 

аспекти на спомагателната онлайн 

услуга, като например характеристиките 

на спомагателната онлайн услуга, 

аудиторията в държавата членка, в 

която се намира основното място на 

стопанска дейност на излъчващата 

организация, както и аудиторията в 

други държави членки, и различните 

езикови версии. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Всички спорове по отношение 

на упражняването на правата по 

настоящия член са от 

компетентността на юрисдикцията 

на държавата членка, в която е 

установена излъчващата 

организация, предоставяща онлайн 

услугата. 

 

Изменение   29 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) Параграф 1 не се прилага за 
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спомагателни онлайн услуги, които са 

насочени основно и предимно към 

аудитория извън държавата членка, в 

която се намира основното място на 

стопанска дейност на излъчващата 

организация. 

 

Изменение   30 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Когато авторите са 

прехвърлили правото си на 

препредаване на продуцент, те 

запазват неотменимо право да 

получат справедливо възнаграждение 

за препредаването на произведението, 

което може да се упражнява само 

чрез организация за колективно 

управление, която представлява 

автори, освен ако такова 

възнаграждение се гарантира на 

авторите на аудио-визуални 

произведения чрез други споразумения 

за колективно управление. 

 

Изменение   31 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Държавите членки 

гарантират, че при цялостното 

повторно използване на онлайн услуги 

на излъчващите организации може да 

бъде разширен обхватът на даден 

колективен договор, сключен от 

представително сдружение на 

ползватели на произведения или 

сдружения на ползватели на 

определена категория произведения, 

като обхване и носители на права от 
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същата категория, които още не са 

представени от представителното 

сдружение. Непредставляваните 

носители на права могат да възразят 

по всяко време срещу такова 

разширяване на обхвата и да 

упражняват правата си индивидуално 

или колективно по друг начин. 

 

Изменение   32 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) Организациите за колективно 

управление поддържат база данни, 

предоставяща информация относно 

прилагането на авторското право и 

сродните му права, включително за 

носителя на правото, вида на 

употреба, територията и периода от 

време, приложими по отношение на 

защитените произведения. 

 

Изменение   33 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5в) Параграфи 1 до 5 се прилагат 

по отношение на доставчици на 

услуги, които предават публично 

телевизионни и радиопрограми на 

излъчващи организации, получени чрез 

пряко въвеждане. 

 

Изменение   34 

Предложение за регламент 

Член 4 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4 а 

 Разработване на телевизионни 

програми чрез процес на пряко 

въвеждане 

 Излъчващите организации, които 

предават на разпространителите 

своите сигнали – носители на 

програми, предназначени за приемане 

от публиката, чрез процес на пряко 

въвеждане, носят обща отговорност 

заедно с такива разпространители за 

единните и неделими актове на 

публично разгласяване и предоставяне 

на публично разположение, съгласно 

посоченото в член 3 от Директива 

2001/29/ЕО, които те извършват 

заедно. При това положение, както 

излъчващата организация, така и 

разпространителите, участващи в 

процеса, следва да получат 

разрешение от съответните 

носители на права за съответното си 

участие в подобни действия и 

експлоатация. 

 

Изменение   35 

Предложение за регламент 

Член 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 5 заличава се 

Преходна разпоредба  

Споразуменията относно 

упражняването на авторското право 

и сродните му права във връзка с 

действията по публично съобщаване 

и предоставяне на разположение, 

извършвани по време на 

предоставянето на спомагателна 

онлайн услуга, както и във връзка с 

действията по възпроизвеждане, 

които са необходими за 
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предоставянето на спомагателна 

онлайн услуга, достъпа до нея или 

нейното използване, които са в сила 

към [датата, посочена в член 7, 

параграф 2 — вписва се от OPOCE] , 

се подчиняват на разпоредбите на 

член 2, считано от [датата, посочена 

в член 7, параграф 2, + 2 години — 

съответната дата се вписва от 

OPOCE], ако срокът им на действие 

изтича след тази дата. 

 

Изменение   36 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Той се прилага от [6 месеца след 

деня на публикуването му — 

съответната дата се вписва от OPOCE]. 

2. Той се прилага от [12 месеца 

след деня на публикуването му — 

съответната дата се вписва от OPOCE]. 
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