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Изменение 473
Даниел Буда

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, авторът или артистът 
изпълнител следва да има право да 
предяви иск пред съд или друг 
компетентен орган.

(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 станало несъразмерно ниско в 
сравнение със съответните нетни
приходи 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 икономическите особености 
или други характерни черти и 
практики на секторите с различно 
съдържание, а също така характера и 
значението на приноса на автора или 
на артиста изпълнител за 
произведението, интерпретацията 
или изпълнението като цяло. 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.
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Or. ro

Изменение 474
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

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, 
авторът или артистът изпълнител следва
да има право да предяви иск пред съд 
или друг компетентен орган.

(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, който 
би бил приложим в случаите, когато 
първоначално договореното 
възнаграждение във връзка с лицензия 
или прехвърляне на права е 
несъразмерно ниско в сравнение с 
последващите и непредвидени приходи 
и нетната печалба 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, 
авторът или артистът изпълнител може
да има право да предяви иск пред съд 
или друг компетентен орган. Когато 
обаче са приложими споразумения с 
организации за колективно управление 
или когато вече има и се изпълняват 
споразумения с отделни лица, 
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механизмът за възнагражденията не 
следва да се прилага.

Or. en

Изменение 475
Стефано Маулу

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, 
авторът или артистът изпълнител следва 
да има право да предяви иск пред съд 
или друг компетентен орган.

(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 очевидно несъразмерно ниско в 
сравнение със съответните
непредвидени нетни приходи 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, 
авторът или артистът изпълнител следва 
да има право да предяви иск пред съд 
или друг компетентен орган. Такъв 
механизъм за коригиране на 
възнагражденията следва да се 
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прилага само към преки страни по 
договори. Той не следва да се прилага, 
когато приносът на автора или 
артиста изпълнител е незначителен 
спрямо цялостното произведение или 
изпълнение.

Or. en

Изменение 476
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Констанс Льо Грип, Фредерик Рийс, Антониу 
Мариню и Пинту

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 

(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,
последните биха могли да въведат
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. Действително е от 
съществено значение да се укрепи 
договорната позиция на авторите и 
артистите изпълнители с цел те да 
могат да получават справедливо и 
неотменимо възнаграждение и да се 
избегне всеки дисбаланс в 
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възнаграждението, авторът или артистът 
изпълнител следва да има право да 
предяви иск пред съд или друг 
компетентен орган.

правомощията между страните.
Тази разпоредба се прилага само за 
страните, пряко свързани с договор.
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, или да прекрати 
договора си.

Or. fr

Изменение 477
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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 

(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. Такъв механизъм следва 
да позволява на авторите и 
артистите изпълнители 
самостоятелно или посредством 
представителни организации да 
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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.

претендират за допълнително и 
справедливо възнаграждение. 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, авторът или 
артистът изпълнител следва да има 
право да предяви иск пред съд или друг 
компетентен съдебен орган.

Or. en

Изменение 478
Павел Свобода

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, 

(42) Някои договори за упражняване 
на права, хармонизирани на равнището 
на Съюза, са за целия период на 
авторското право и не предлагат 
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
с приходите и ползите от 
използването на произведението или 
фиксирането на изпълнението, 
включително в светлината на 
гарантираната от настоящата директива 
прозрачност. Колективното 
договаряне следва да се разглежда 
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както и особеностите и практиките 
на секторите с различно съдържание. 
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.

като вариант за постигане на 
споразумение. Оценката на 
положението следва да вземе предвид 
специфичните обстоятелства във всеки 
отделен случай и особеностите на 
различните сектори. 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.

Or. en

Изменение 479
Антанас Гуога, Ева Майдел

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 

(42) Повечето договори за 
упражняване на права, хармонизирани 
на равнището на Съюза, са за целия 
период на авторското право и не 
предлагат 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. Колективното 
договаряне следва да се разглежда 
като вариант за постигане на 
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особеностите и практиките на 
секторите с различно съдържание. 
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.

споразумение. 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.

Or. en

Изменение 480
Виржини Розиер, Силви Гийом, Перванш Берес, Марк Тарабела

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) 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 непредвидени приходи 
и ползите 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 
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авторът или артистът изпълнител следва 
да има право да предяви иск пред съд 
или друг компетентен орган.

коригиране на възнаграждението, 
авторът или артистът изпълнител следва 
да има право да предяви иск пред съд 
или друг компетентен орган.

Or. en

Изменение 481
Антанас Гуога

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 не са в състояние 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.
Уреждането на спорове би могло да 
бъде договорено и в колективни 
трудови договори.

Or. en

Изменение 482
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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 

(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
доброволна и публична процедура за 
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на споровете, в рамките на която да се 
разглеждат претенциите във връзка със 
задълженията за прозрачност и 
механизма за коригиране на договорите.

алтернативно разрешаване на споровете, 
в рамките на която да се разглеждат 
претенциите във връзка със 
задълженията за прозрачност и 
механизма за коригиране на договорите.

Or. en

Изменение 483
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

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. Затова 
държавите членки следва да предвидят 
процедура за ефективно алтернативно 
разрешаване на споровете, в рамките на 
която да се разглеждат претенциите във 
връзка със задълженията за прозрачност 
и механизма за коригиране на 
договорите.

Or. en

Изменение 484
Юлия Реда

Предложение за директива
Съображение 43a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) В много случаи е налице липса 
на информация и данни относно 
носителите на авторското право и на 
свързаните права, което 
възпрепятства ползвателите на 
произведения да получат лицензия за 
използване или възпроизвеждане на 
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това произведение и да заплатят 
възнаграждение на неговия автор или 
създател. Поради тази причина 
следва да се създаде централизирана 
база данни, за да се улесни 
определянето на произведенията, 
защитени с авторско право и 
свързаните права, да се намалят 
сложността и разходите за 
управлението на правата на 
авторите и на артистите 
изпълнители и да се улесни 
възнаграждението и заплащането на 
лицензиите на артистите и 
изпълнителите за тяхното 
произведение.

Or. en

Изменение 485
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Целите на настоящата 
директива, а именно модернизирането 
на някои аспекти на рамката на Съюза 
в областта на авторското право, за 
да се вземат предвид развитието на 
технологиите и новите канали за 
разпространение на защитено 
съдържание на вътрешния пазар, не 
могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите 
членки, но поради своята мащабност, 
последици и трансгранично измерение 
могат да бъдат по-добре постигнати 
на равнището на Съюза. Поради тази 
причина Съюзът може да приема мерки 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, залегнал в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, залегнал в същия 

(44) Тъй като на равнище ЕС вече е 
налице рамка за авторското право, 
целта на настоящата директива, която 
е да се модернизират някои нейни
аспекти, за да се вземат предвид 
развитието на технологиите и новите 
канали за разпространение на защитено 
съдържание, оправдава действие на 
Съюза по този въпрос. Поради тази 
причина Съюзът може да приема мерки 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, залегнал в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, залегнал в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.
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член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

Or. fr

Изменение 486
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Настоящата 
директива съответно следва да се 
тълкува и прилага в съответствие с тези 
права и принципи.

(45) Настоящата директива зачита 
основните права, както са предвидени 
от конституционните традиции на 
държавите членки. Настоящата 
директива съответно следва да се 
тълкува и прилага в съответствие с тези 
права и принципи.

Or. fr

Изменение 487
Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Съображение 47а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47a) По принцип, включително 
когато е посочено в настоящата 
директива, се счита, че дадено 
произведение или друг обект, 
защитени с авторско право, са 
съобщени или предоставени на 
разположение на публиката съгласно 
предвиденото в член 3 от Директива 
2001/29/ЕО, когато лицата, които 
могат да имат достъп до въпросното
произведение или обект, излизат 
извън рамките на семейството или 
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домакинството в тесен смисъл. Не е 
от значение дали тези лица 
действително се намират на едно и 
също място или на различни места, 
или дали получават защитени 
произведения или обекти 
едновременно или последователно.

Or. es

Обосновка

Различни разпоредби се основават на идеята за правото на публична комуникация –
концепция, която е била предмет на различни съдебни решения, което довежда до 
редица несъответствия между тълкуването от страна на Съда на Европейския съюз 
(например делата C-135/10 Del Corso и Reha Training C-117/15) и от страна на 
Световната организация за интелектуална собственост (като се вземе предвид 
Ръководството на СОИС за международни договори от 2003 г.).

Изменение 488
Лаура Ферара, Изабела Адинолфи, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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. 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, без да пречи на евентуални 
допълнителни бъдещи изменения на 
регулаторната рамка, отчитащи 
технологичното развитие.

Or. it
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Изменение 489
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

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. С настоящата директива се цели 
модернизирането на правото на Съюза, 
приложимо за авторското право и 
сродните му права, като се взема 
предвид по-специално цифровото 
използване на защитено съдържание. Тя 
също така определя правила за 
изключенията и ограниченията, 
улесняването на лицензиите, както и 
правила с цел да се осигури добър 
баланс между интересите на всички 
заинтересовани страни за 
използването на произведения и други 
обекти.

Or. fr

Изменение 490
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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

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
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използването на произведения и други 
обекти.

ползването на произведения и други 
обекти.

Or. en

Изменение 491
Лаура Ферара, Изабела Адинолфи, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки се 
приканват освен това да 
хармонизират срока за закрила на 
авторското право и сродните му 
права, така че продължителността 
му да не надхвърля сега действащите 
международни стандарти, 
определени в Бернската конвенция, 
като се вземат предвид времето, 
необходимо за възстановяване на 
инвестицията, средният търговски 
живот на произведението, както и 
общественият интерес от 
разпространението на 
произведенията на интелектуалния 
труд.

Or. it

Изменение 492
Виктор Негреску, Кая Калас, Дита Харанзова, Марите Схаке

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С изключение на случаите по 
член 6, настоящата директива не 
променя и не засяга по никакъв начин 
съществуващите правила, съдържащи се 
в действащите понастоящем в тази 

2. С изключение на случаите по 
член 6, настоящата директива не 
променя и не засяга по никакъв начин 
съществуващите правила, съдържащи се 
в действащите понастоящем в тази 
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област директиви, и по-специално 
директиви 96/9/EО, 2001/29/EО, 
2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 
2014/26/EС.

област директиви, и по-специално 
директиви 96/9/EО, 2000/31/EО,
2001/29/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 
2012/28/EС и 2014/26/EС.

Or. en

Изменение 493
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С изключение на случаите по 
член 6, настоящата директива не 
променя и не засяга по никакъв начин 
съществуващите правила, съдържащи се 
в действащите понастоящем в тази 
област директиви, и по-специално 
директиви 96/9/EО, 2001/29/EО, 
2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 
2014/26/EС.

2. С изключение на случаите по 
член 6, настоящата директива не 
променя и не засяга по никакъв начин 
съществуващите правила, съдържащи се 
в действащите понастоящем в тази 
област директиви, и по-специално 
директиви 96/9/EО, 2000/31/EО,
2001/29/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 
2012/28/EС и 2014/26/EС.

Or. en

Изменение 494
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С изключение на случаите по 
член 6, настоящата директива не 
променя и не засяга по никакъв начин 
съществуващите правила, съдържащи се 
в действащите понастоящем в тази 
област директиви, и по-специално 
директиви 96/9/EО, 2001/29/EО, 
2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 
2014/26/EС.

2. С изключение на случаите по 
член 6, настоящата директива не 
променя и не засяга по никакъв начин 
съществуващите правила, съдържащи се 
в действащите понастоящем в тази 
област директиви, и по-специално 
директиви 96/9/EО, 2001/29/EО,
2000/31/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 
2012/28/EС и 2014/26/EС.
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Or. en

Изменение 495
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С изключение на случаите по 
член 6, настоящата директива не 
променя и не засяга по никакъв начин 
съществуващите правила, съдържащи се 
в действащите понастоящем в тази 
област директиви, и по-специално 
директиви 96/9/EО, 2001/29/EО, 
2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 
2014/26/EС.

2. С изключение на случаите по 
член 6, настоящата директива не 
променя и не засяга по никакъв начин 
съществуващите правила, съдържащи се 
в действащите понастоящем в тази 
област директиви, и по-специално 
директиви 96/9/EО, 2000/31/EО,
2001/29/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 
2012/28/EС и 2014/26/EС.

Or. en

Изменение 496
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати, Евелин Регнер, Марю Лауристин, Мери Хънибол

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Обработването на лични 
данни, извършвано в рамките на 
настоящата директива, се 
осъществява в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО и Общия 
регламент относно защитата на 
данните.

Or. en

Изменение 497
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„научна организация“ означава 
университет, научен институт или 
друга организация, чиято основна цел 
е да извършва научни изследвания или 
да извършва научни изследвания и да 
предоставя образователни услуги:

заличава се

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

б) в рамките на призната от държава 
членка мисия в обществен интерес,

Or. en

Изменение 498
Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Аксел Фос

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„научна организация“ означава 
университет, научен институт или друга 
организация, чиято основна цел е да 
извършва научни изследвания или да 
извършва научни изследвания и да 
предоставя образователни услуги:

„научна организация“ означава 
университет, включително неговите 
библиотеки, научен институт или друга 
организация, чиято основна цел е да 
извършва научни изследвания или да 
извършва научни изследвания и да 
предоставя образователни услуги:

Or. de

Изменение 499
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„научна организация“ означава 
университет, научен институт или друга 
организация, чиято основна цел е да
извършва научни изследвания или да 
извършва научни изследвания и да
предоставя образователни услуги:

„образователна институция“ 
означава училище, колеж, университет, 
научен институт или друга организация, 
чиято основна цел е да предоставя 
образователни услуги.

Or. en

Изменение 500
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„научна организация“ означава 
университет, научен институт или друга 
организация, чиято основна цел е да 
извършва научни изследвания или да 
извършва научни изследвания и да 
предоставя образователни услуги:

„научна организация“ означава 
университет, научен институт или друга 
организация, чиято основна цел е да 
извършва и подкрепя научни 
изследвания или да извършва научни 
изследвания и да предоставя 
образователни услуги:

Or. en

Изменение 501
Емил Радев

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„научна организация“ означава 
университет, научен институт или друга 
организация, чиято основна цел е да 
извършва научни изследвания или да 
извършва научни изследвания и да 
предоставя образователни услуги:

„научна организация“ означава 
университет, научен институт или друга 
организация, чиято основна цел е да 
извършва научни изследвания или да 
извършва и подкрепя научни 
изследвания и да предоставя 
образователни услуги:
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Or. bg

Изменение 502
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 503
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 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 нетърговска цел или чрез 
реинвестиране на всички печалби в 
своите образователни дейности; или

Or. en

Изменение 504
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) „лице“ означава публичен или 
частен субект или физическо лице.

Or. en
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Изменение 505
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в рамките на призната от 
държава членка мисия в обществен 
интерес,

заличава се

Or. en

Изменение 506
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

по такъв начин, че предприятие с 
решаващо влияние върху 
организацията да не може да се 
ползва с привилегирован достъп до 
създадените от научните изследвания 
резултати;

заличава се

Or. en

Изменение 507
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

по такъв начин, че предприятие с 
решаващо влияние върху 
организацията да не може да се 
ползва с привилегирован достъп до 
създадените от научните изследвания 
резултати;

заличава се



PE604.543v01-00 24/113 AM\1124643BG.docx

BG

Or. en

Изменение 508
Виржини Розиер, Силви Гийом, Перванш Берес, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

по такъв начин, че предприятие с 
решаващо влияние върху организацията 
да не може да се ползва с 
привилегирован достъп до създадените 
от научните изследвания резултати;

по такъв начин, че предприятие със 
значително влияние върху 
организацията да не може да се ползва с 
привилегирован достъп до създадените 
от научните изследвания резултати;

Or. en

Изменение 509
Тадеуш Звефка

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „извличане на информация от 
текст и данни“ означава всеки 
автоматизиран аналитичен способ, 
чиято цел е да анализира текст и 
данни в цифрова форма, за да се 
създаде информация, като например 
модели, тенденции и корелативни 
връзки;

заличава се

Or. en

Изменение 510
Виктор Негреску

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

(2) „извличане на информация от 
текст и данни“ означава всеки
автоматизиран аналитичен способ, 
чиято цел е да анализира текст и 
данни в цифрова форма, за да се създаде 
информация, като например модели, 
тенденции и корелативни връзки;

(2) „извличане на информация от 
текст и данни“ означава всеки
компютърен способ, чиято цел е да 
анализира произведения и други 
обекти в цифрова форма, за да се 
създаде информация, включително, но 
не само, заключения, прозрения, 
характерни качества, модели, 
тенденции и корелативни връзки;

Or. en

Изменение 511
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Виктор Негреску, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „извличане на информация от 
текст и данни“ означава всеки 
автоматизиран аналитичен способ, 
чиято цел е да анализира текст и 
данни в цифрова форма, за да се създаде 
информация, като например модели, 
тенденции и корелативни връзки;

(2) „извличане на информация от 
текст и данни“ означава всеки 
автоматизиран аналитичен способ, с 
който се анализират произведения и 
други обекти в цифрова форма, за да се 
създаде информация, включително, но 
не само, модели, тенденции и 
корелативни връзки;

Or. en

Изменение 512
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „извличане на информация от 
текст и данни“ означава всеки 
автоматизиран аналитичен способ, 
чиято цел е да анализира текст и данни

(2) „извличане на информация от 
текст“ означава всеки автоматизиран 
аналитичен способ, чиято цел е да 
анализира текст в цифрова форма, за да 
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в цифрова форма, за да се създаде 
информация, като например модели, 
тенденции и корелативни връзки;

се създаде информация, като например 
модели, тенденции и корелативни 
връзки;

Or. fr

Изменение 513
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „бенефициер“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
публично или частно, със 
законосъобразен достъп до 
съдържание

;

Or. en

Изменение 514
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 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
общественодостъпни библиотеки, 
образователни институции и музеи, 
както и архиви, институции за 
съхраняване на филмово и 
аудионаследство и обществени 
излъчващи организации;

Or. en

Изменение 515
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Саджад Карим, Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 2 – параграф 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 
общодостъпни библиотека, галерия или 
музей, архивно учреждение или 
институция в областта на филмовото 
или звукозаписното наследство, или 
обществен излъчващ оператор;

Or. en

Изменение 516
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) „обществено достояние“ 
означава статут на произведение или 
на друг обект, когато свързаните с 
него авторско право и сродните му 
права:

а) са погасени, или

б) никога не са съществували, или

в) носителите на права доброволно са 
се отказали от тях;

Or. en

Изменение 517
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) „създадено от ползвателите
съдържание“ означава изображение, 
поредица от движещи се 
изображения със или без звук, 
фонограма, данни или комбинация от 
изброеното, качени в онлайн услуга от 
един или повече ползватели;

Or. en

Изменение 518
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 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.

заличава се

Or. en

Изменение 519
Юлия Реда, Изабела Адинолфи, Макс Андерсон, Петрас Аущревичюс, Брандо 
Бенифеи, Исаскун Билбао Барандика, Давид Борели, Клаус Бухнер, Райнхард 
Бютикофер, Мат Карти, Даниел Далтон, Фабио Де Мази, Паскал Дюран, Щефан 
Ек, Бас Ейкхаут, Корнелия Ернст, Фредрик Федерлей, Лаура Ферара, Томас 
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Хендел, Бенедек Явор, Кая Калас, Ска Келер, Костадинка Кунева, Меря 
Кюльонен, Филип Ламбертс, Марю Лауристин, Сабине Льозинг, Улрике Луначек, 
Иржи Мащалка, Мартина Михелс, Йозо Радош, Евелин Регнер, Мишел Раймон, 
Тери Райнтке, Юдит Саргентини, Марите Схаке, Хелмут Шолц, Моли Скот 
Кейто, Давор Шкърлец, Игор Шолтес, Дарио Тамбурано, Индрек Таранд, Яна 
Том, Ернест Уртасун, Бодил Валеро, Моника Вана, София ин 'т Велд, Йозеф 
Вайденхолцер, Габриеле Цимер, Лаура Аджеа, Люк Минг Фланаган, Яник Жадо, 
Неса Чилдърс, Роза Д'Амато, Марко Вали, Матейс ван Милтенбьорг, Флорент 
Марсейеси

Предложение за директива
Член 2 – параграф 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.

заличава се

Or. en

Изменение 520
Йожеф Сайер, Андреа Бочкор

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „публикация в пресата“ 
означава фиксиране на сбирка от 
литературни произведения с 
журналистически характер, което 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

С планираното ново сродно право би било въведено разграничение между различните 
видове журналистически публикации и то не би било основано на това дали такива 
публикации са защитени от авторско право, а на определени други критерии.

Изменение 521
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 2 – параграф 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.

заличава се
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Or. en

Изменение 522
Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Аксел Фос

Предложение за директива
Член 2 – параграф 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 
фиксиране на сбирка от литературни 
произведения с журналистически 
характер, създадени от един или 
няколко автори, 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.

Or. de

Изменение 523
Юлия Реда

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „произведение извън търговско 
обращение“ означава произведение 
или друг обект, който не е на 
разположение на публиката чрез 
обичайните търговски канали, и се 
отнася както за произведения, които 
по-рано са били в търговско 
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обращение, така и за произведения,
които никога не са били в търговско 
обращение;

Or. en

Изменение 524
Тадеуш Звефка, Богдан Брунон Вента

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „значителен обем“ означава 
сравнително голям като количество 
или от значение като качество в 
смисъл на важност на качените
защитени с авторско право 
произведения за творческия сектор 
или за ползвателите;

Or. en

Изменение 525
Енрико Газбара, Луиджи Моргано, Силвия Коста

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „законен достъп“ означава 
достъп до съдържание, придобит със 
съгласието на носителя на правото;

Or. en

Изменение 526
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a

(5) „законен достъп“ означава достъп 
до съдържание, придобит при 
спазване на действащото 
законодателство;

Or. fr

Изменение 527
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б

(6) „услуга за автоматизирано 
съпоставяне на изображения“ 
означава всяка онлайн услуга, в 
рамките на която за целите на 
индексирането и съпоставянето се 
размножават или предоставят на 
разположение на обществеността 
графични, пластични или 
фотографски произведения, събрани 
по автоматизиран начин от трети 
страни за онлайн услуги.

Or. fr

Изменение 528
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Дял 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 
ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И 
ОГРАНИЧЕНИЯТА КЪМ 

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 
ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И 
ОГРАНИЧЕНИЯТА КЪМ 
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ЦИФРОВАТА И 
ТРАНСГРАНИЧНАТА СРЕДА

ЦИФРОВАТА СРЕДА

Or. fr

Изменение 529
Тадеуш Звефка

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се

Извличане на информация от текст и 
данни

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.

2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на 
изпълнение.

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.

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

Or. en

Обосновка

Потенциалът на техниките за извличане на съдържание следва да се признава и 
следва да допринася за пробиви в научните изследвания. Заинтересованите страни 
следва да си сътрудничат с цел създаване и подобряване на лесни за ползване 
платформи, за да улесняват достъпа до лицензии и материали за извличане на 
информация от текст и данни. На университетите и научноизследователските 
институции вече са предоставени безплатни лицензии за преглед на текстове и 
търсене за данни. Използването с търговски цели на извличането на информация от 
текст и данни изглежда, че се регулира от пазара, затова не е необходимо въвеждане 
на ново изключение, което не добавя никаква стойност към вече съществувалата 
практика.

Изменение 530
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Извличане на информация от текст и 
данни

Извличане на информация от текст

Or. fr

Изменение 531
Евелин Регнер, Йозеф Вайденхолцер

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 

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 
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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.

откъси от научни организации.

Or. en

Изменение 532
Виктор Негреску

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, 3 и 4 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 всяко физическо или 
юридическо лице с цел да извлекат 
информация от текст и данни от 
произведения или други обекти, до 
които лицето, извършващо такива 
действия, има законен достъп, и за
случайно включване на такива 
произведения или на други обекти в 
друг продукт в съответствие с 
лоялната практика.

Or. en

Изменение 533
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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 с цел извличане на информация 
от текст и данни от произведения или 
други обекти, до които имат законен 
достъп за нетърговски цели на 
научните изследвания. Държавите 
членки може да продължат да 
предвиждат изключения за извличане 
на информация от текст и данни 
съгласно член 5, параграф 3, буква а)
от Директива 2001/29/ЕО.

Or. en

Изменение 534
Йенс Роде

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, 
обществени библиотеки и 
институции в областта на 
културното наследство с цел да 
извлекат информация от текст и данни 
от произведения или други обекти, до 
които са получили законен достъп за 
целите единствено на научните 
изследвания.

Or. en
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Обосновка

Обществените библиотеки и институциите в областта на културното наследство 
следва също да се възползват от изключението, ако използват извличането на 
информация от текст и данни за целите на научните изследвания. Позоваване на 
концепцията на член 5 от Директивата за софтуера 2009/24//ЕО изглежда подходящо 
за ограничаване на прилагането до съдържание, което е придобито по законен начин.

Изменение 535
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

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 със съгласието 
на правоприемниците от текст и данни 
от произведения или други обекти, до 
които имат законен достъп за
нетърговските цели на научните 
изследвания.

Or. fr

Изменение 536
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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, 

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, член 11, параграф 1 
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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.

от настоящата директива и член 4,
параграф 1, буква а) от Директива 
2009/24/ЕО, за възпроизвеждане или 
изваждане на откъси от страна на 
физически или юридически лица с цел 
да извлекат информация от текст и 
данни от произведения или други 
обекти, до които имат разрешен достъп 
за целите на научните изследвания.

Or. en

Изменение 537
Виржини Розиер, Силви Гийом, Перванш Берес, Марк Тарабела

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 лицензиран
достъп за целите на научните 
изследвания с нетърговска цел.

Or. en

Изменение 538
Юлия Реда, Неса Чилдърс, Макс Андерсон, Мишел Раймон, Брандо Бенифеи

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 1. Държавите членки предвиждат 
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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.

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 с цел извличане на информация 
от текст и данни от произведения или 
други обекти. То включва 
разрешението за извличане на 
съдържание от бази данни и за 
възпроизвеждане, единствено за 
целите на извличане на информация 
от текст и данни.

Or. en

Изменение 539
Юте Гутеланд

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 и 
институции в областта на 
културното наследство с цел да 
извлекат информация от текст и данни 
от произведения или други обекти, до 
които имат законен достъп за целите на 
научните изследвания.

Or. en

Обосновка

Предложението за въвеждане на задължително изключение за извличането на 
информация от текст и данни е положително и признава големия потенциал в тази 
област от гледна точка на научните изследвания и иновациите. Това предложение 
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обаче следва да се разшири за институции в областта на културното наследство, 
които действат от името на обществения интерес.

Изменение 540
Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Аксел Фос

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 имат законен достъп за
нетърговски цели, като например
научните изследвания.

Or. de

Изменение 541
Констанс Льо Грип

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 

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 
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научните изследвания. целите на научните изследвания.

Or. en

Изменение 542
Антанас Гуога, Ева Майдел

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 с цел извличане на информация 
от текст и данни от произведения или 
други обекти, до които е получен
законен достъп единствено за
извличане на информация от текст и 
данни.

Or. en

Изменение 543
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати

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 

1. Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в
членове 2, 3 и 4 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 с цел извличане на
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извлекат информация от текст и данни 
от произведения или други обекти, до 
които имат законен достъп за целите 
на научните изследвания.

информация от текст и данни от 
произведения или други обекти, при 
условие че органът, извършващ тези 
действия, има законен достъп.

Or. en

Изменение 544
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

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 може да
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 от 
произведения или други обекти, до 
които имат законен достъп за целите на 
научните изследвания.

Or. fr

Изменение 545
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

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 

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, член 4, параграф 1 
от Директива 2009/24/ЕО и член 11, 
параграф 1 от настоящата директива, за 
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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.

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.

Or. en

Изменение 546
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки насърчават 
притежателите на права, които 
предлагат на пазара произведения или 
други обекти предимно за целите на 
научните изследвания, да 
предоставят на научните 
организации, които нямат законен 
достъп до тези произведения или 
други обекти, достъп до набори от 
данни, които им предоставят 
възможност единствено да 
извършват извличане на информация 
от текст и данни. Държавите членки 
може също така да предвидят 
възможността носителите на права 
да имат право да поискат 
обезщетение за изпълнението на това 
задължение, доколкото това 
обезщетение е разумно. Държавите 
членки насърчават диалог на 
заинтересованите страни между 
носителите на права за други 
формати и видове съдържание, 
научни организации и представители 
на ползвателите, с цел стимулиране 
на реален достъп до използваема 
информация за извличане на 
информация от текст и данни от 
други източници.

Or. en
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Изменение 547
Юлия Реда, Неса Чилдърс, Макс Андерсон, Мишел Раймон, Брандо Бенифеи

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
предвиждат притежателите на 
права, които предлагат на пазара 
произведения или други обекти 
предимно за целите на научните 
изследвания, да бъдат длъжни да 
предоставят на научните 
организации, които нямат законен 
достъп до тези произведения или 
други обекти, достъп до набори от 
данни, които са оптимизирани да им 
предоставят възможност да 
извършват извличане на информация 
от текст и данни по отношение на 
всички аспекти на произведенията. 
Държавите членки може също така 
да предвидят възможността 
носителите на права да имат право 
да поискат обезщетение за 
изпълнението на това задължение, 
доколкото това обезщетение е 
свързано с разходите за форматиране 
на тези набори от данни и не 
надвишава необходимото и 
целесъобразното за покриване на 
въпросните разходи.

Or. en

Изменение 548
Юлия Реда, Неса Чилдърс, Макс Андерсон, Мишел Раймон, Брандо Бенифеи

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на изпълнение.

2. Всяка договорна клауза или 
правна защита по отношение на 
технологични мерки, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на изпълнение.

Or. en

Изменение 549
Ангелика Ниблер, Кристиян Елер, Аксел Фос

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Копия на съдържанието, 
получено по силата на разпоредбите 
на параграф 1, могат да бъдат 
записвани и съхранявани по сигурен 
начин в рамките на периода на 
провеждане на изследването. 
Научните организации унищожават 
съдържанието, възпроизведено за 
целите на извличането на 
информация от текст и данни, след 
като вече са били извършени всички 
необходими действия по научното 
изследване.

Or. de

Изменение 550
Йожеф Сайер, Андреа Бочкор

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Научните организации 
заличават възпроизведените 
произведения или други обекти, 
съгласно параграф 1, след като вече са 
били извършени необходимите 
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дейности по извличането на 
информация от текст и данни за 
целите на научното изследване.

Or. en

Обосновка

Избягва се разпространението на защитени произведения.

Изменение 551
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

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 нямат
право да прилагат мерки, с които да не 
дават възможност или да 
възпрепятстват бенефициерите да се 
възползват от изключението, 
предвидено в параграф 1, освен ако 
такива мерки са насочени към
гарантиране на сигурността и целостта 
на мрежите и базите данни, където се 
хостват произведенията или другите 
обекти. Тези мерки не надхвърлят 
необходимото за постигане на целта 
да се гарантира сигурността на 
системата и не пречат на 
ефективното прилагане на 
изключението. Тези мерки не 
възпрепятстват или не ограничават 
неоправдано възможността за 
извличане на информация от текст и 
данни или възможността за 
разработване на инструменти за 
извличане на информация от текст и 
данни, различни от тези, които се
предлагат от носителите на права, 
при условие че е защитена 
сигурността на мрежите и базите 
данни.

Or. en
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Изменение 552
Лаура Ферара, Изабела Адинолфи, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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 нямат
право да прилагат технологични мерки,
с които да не дават възможност или 
да възпрепятстват бенефициерите да 
се възползват от изключението, 
предвидено в параграф 1, освен ако 
такива мерки са насочени към
гарантиране на сигурността и целостта 
на мрежите и базите данни, където се 
хостват произведенията или другите 
обекти. Тези мерки са прозрачни, 
недискриминационни, 
пропорционални, не надхвърлят 
необходимото за постигането на 
посочената по-горе цел и са обосновани 
от обективни причини.

Or. en

Изменение 553
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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 нямат
право да прилагат технологични мерки,
с които да не дават възможност или 
да възпрепятстват бенефициерите да 
се възползват от изключението, 
предвидено в параграф 1, освен ако 
такива мерки са насочени към
гарантиране на сигурността и целостта 
на мрежите и базите данни, където се 
хостват произведенията или другите 
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обекти. Тези мерки са прозрачни, 
недискриминационни, 
пропорционални и не надхвърлят 
необходимото за постигането на 
посочената по-горе цел.

Or. en

Изменение 554
Юлия Реда, Неса Чилдърс, Макс Андерсон, Мишел Раймон, Брандо Бенифеи

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 нямат
право да прилагат мерки за
технологично ограничаване на 
правото на прилагане на 
изключението, прието по параграф 1.

Or. en

Изменение 555
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати

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 нямат
право да прилагат мерки, с които да не 
дават възможност или да 
възпрепятстват бенефициерите да се 
възползват от изключението, 
предвидено в параграф 1.
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Or. en

Изменение 556
Виржини Розиер, Силви Гийом, Перванш Берес, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Копията на съдържание, 
получено с цел извличане на 
информация от текст и данни, се 
съхраняват или пазят по 
контролиран и защитен начин за 
разумен период от време единствено с 
цел проверка на резултатите. Всички 
копия на съдържание, получено с цел 
извличане на информация от текст и 
данни, които се съхраняват или 
пазят за по-дълъг от разумния период 
от време, са в нарушение на 
авторското право.

Or. en

Изменение 557
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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 бенефициерите
да определят съгласувани между тях 
най-добри практики в целия Съюз по 
отношение на развитието на 
технологии, прилагащи предвиденото 
в параграф 1 изключение, както и по 
отношение на прилагането на мерките, 
посочени в параграф 3. Тези най-добри 
практики се предоставят за лесен и 
ефективен обществен достъп.
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Or. en

Изменение 558
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

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
образователните институции да 
определят съгласувани между тях най-
добри практики по отношение на 
прилагането на мерките, посочени в 
параграф 3.

Or. en

Изменение 559
Юлия Реда, Неса Чилдърс, Макс Андерсон, Мишел Раймон, Брандо Бенифеи

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 определят 
съоръжение за сигурно съхранение на 
базите данни, използвани за извличане 
на информация от текст и данни и за 
предоставяне на достъп до тях 
единствено с цел проверка.

Or. en

Изменение 560
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4
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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 да направят 
прозрачни за обществеността 
технологичните мерки, които биха 
могли да окажат въздействие върху 
използването на изключението, 
предвидено в параграф 1.

Or. en

Изменение 561
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати

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 бенефициерите
да определят съгласувани между тях 
най-добри практики по отношение на 
прилагането на мерките, посочени в 
параграф 3.

Or. en

Изменение 562
Даниел Буда

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Възпроизведените копия на 
произведения или други защитени 
обекти, направени в съответствие с 
параграф 1, трябва да се съхраняват
сигурно срещу неразрешен достъп за 
срока, необходим за извличане на 
информация от текст и данни за 
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целите на научни изследвания, и 
трябва да се заличат в края на 
процедурата. Всяко възпроизведено 
копие на произведения или други 
защитени обекти, използвано за 
извличане на информация от текст и 
данни, което се съхранява или запазва 
за по-дълъг от необходимия срок, се 
счита за копие фалшификати.

Or. ro

Изменение 563
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Жоел Бержерон, Антониу Мариню и Пинту

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Копията на съдържанието, 
достъпно в рамките на извличането 
на информация от текст и данни, 
трябва да се съхраняват по сигурен 
начин. Те не могат да бъдат 
съхранявани или пазени под каквато и 
да било форма след края на проекта, 
налагащ извличане на информация от 
текст и данни. Всяко копие, 
съхранявано или пазено повече от 
6 месеца след края на проекта, ще се 
счита за незаконно.

Or. fr

Изменение 564
Юлия Реда, Неса Чилдърс, Макс Андерсон, Мишел Раймон, Брандо Бенифеи

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Научноизследователски данни, 
включително научни статии, 
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създадени с публично финансиране, се 
предоставят в отворен формат, 
оптимизиран за даване на 
възможност за извличане на 
информация от текст и данни, без 
лицензионни ограничения за 
използването на такива данни.

Or. en

Изменение 565
Иржи Мащалка

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки определят 
съоръжение, което да се използва за 
сигурно съхранение на наборите от 
научни данни, използвани за 
изследвания посредством технологии 
за извличане на информация от 
текст и данни, и за предоставяне на
достъп до тези набори от данни
единствено за целите на проверката.

Or. en

Изменение 566
Йожеф Сайер, Андреа Бочкор

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Подобен подход би позволил да се вземат под внимание и разликите между 
държавите членки в тази област и би дал възможност на последните да пригодят 
своите системи дори след прилагане на директивата, въз основа на бъдещия опит и 
развитие.

Изменение 567
Лаура Ферара, Изабела Адинолфи, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а

Право на събиране на такса за 
възпроизвеждане за лично ползване

Държавите членки следва да уредят 
правото на събиране на такса за 
възпроизвеждане за лично ползване по 
начин, който информира 
обществеността относно 
действителния размер, целите и 
начина на използване на таксата.

Or. it

Изменение 568
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на произведения и други 
обекти в рамките на цифрови и
трансгранични преподавателски 
дейности

Използване на произведения и други 
обекти в рамките на цифрови и 
трансгранични преподавателски 
дейности и научни изследвания.

Or. en
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Изменение 569
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на произведения и други 
обекти в рамките на цифрови и 
трансгранични преподавателски 
дейности

Използване на произведения и други 
обекти в рамките на преподавателски 
дейности

Or. en

Изменение 570
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на произведения и други 
обекти в рамките на цифрови и 
трансгранични преподавателски
дейности

Използване на произведения и други 
обекти в рамките на
научноизследователски и 
образователни дейности

Or. en

Изменение 571
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на произведения и други 
обекти в рамките на цифрови и 
трансгранични преподавателски 
дейности

Използване на произведения и други 
обекти в рамките на цифрови 
преподавателски дейности



AM\1124643BG.docx 57/113 PE604.543v01-00

BG

Or. fr

Изменение 572
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване или научни 
изследвания, включително частни 
проучвания, до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване е съпътствано от 
посочване на източника, включително 
името на автора, освен ако това не се 
окаже невъзможно.

Or. en

Изменение 573
Констанс Льо Грип

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени в членове 2 и 3 от Директива 
2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, 
параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, 

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени в членове 2 и 3 от Директива 
2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, 
параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, 
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член 4, параграф 1 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

член 4, параграф 1 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти или на 
откъси от тях, с изключение на 
партитурите и материалите, чието 
основно предназначение е 
образователният пазар, единствено за 
целите на илюстрирането при 
преподаване до степен и за 
продължителност, които са 
оправдани от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

Or. en

Изменение 574
Виржини Розиер, Силви Гийом, Перванш Берес, Марк Тарабела, Робер Рошфор

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти или на 
откъси от тях, с изключение на 
съдържанието, чието основно 
предназначение е образователният 
пазар и пазарът на партитурите,
единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

Or. en



AM\1124643BG.docx 59/113 PE604.543v01-00

BG

Изменение 575
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
единствено за целите на
илюстрирането при преподаване до 
степен, която е оправдана от 
предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
използването на произведенията и 
другите обекти единствено за целите на
научните изследвания и 
образованието, при условие че това 
използване:

Or. en

Изменение 576
Йозеф Вайденхолцер, Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
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единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване до степен, която е 
оправдана от предвиденото 
нетърговско предназначение, при 
условие че това използване:

единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване, при условие че това 
използване:

Or. en

Изменение 577
Жан-Мари Кавада, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени в членове 2 и 3 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 да позволят цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

Or. fr

Изменение 578
Емил Радев

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени в членове 2 и 3 от Директива 

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени в членове 2 и 3 от Директива 
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2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, 
параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 
4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО 
и член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, за да позволят цифровото 
използване на произведенията и другите 
обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване до 
степен, която е оправдана от 
предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, 
параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 
4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО 
и член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, за да позволят цифровото 
използване на произведенията и другите 
обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване или 
научни изследвания до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

Or. bg

Изменение 579
Антанас Гуога, Ева Майдел

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 2009/24/ЕО 
и член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, за да позволят цифровото 
използване на произведенията и другите 
обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване до 
степен, която е оправдана от 
предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 2009/24/ЕО 
и член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, за да позволят цифровото 
използване на произведенията и другите 
обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване или 
научни изследвания до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

Or. en

Изменение 580
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати, Марю Лауристин
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти 
единствено за целите на илюстрирането 
при преподаване или научни 
изследвания до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

Or. en

Изменение 581
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 2009/24/ЕО 
и член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, за да позволят цифровото 
използване на произведенията и 
другите обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване до 
степен, която е оправдана от 
предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 2009/24/ЕО 
и член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, за да позволят цифровото 
използване на откъси от произведения
и другите обекти единствено за целите 
на илюстрирането при преподаване до 
степен, която е оправдана от 
предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:
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Or. fr

Изменение 582
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти
единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване до 
степен, която е оправдана от 
предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за да позволят 
цифровото използване на 
произведенията и другите обекти за 
образователни цели до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

Or. en

Изменение 583
Енрико Газбара, Луиджи Моргано, Силвия Коста

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

–а е ограничено, за писмените 
произведения в печатен и цифров 
формат, до кратки части на дадено 
произведение или малки по размер
произведения и отделни статии от 
вестници и периодични издания, 
които не са предоставени на 
разположение индивидуално и 
поотделно от страна на носителите 
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на права,

Or. en

Изменение 584
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а е ограничено, за 
произведенията в писмена, печатна 
или цифрова форма, до кратки откъси 
или до малки по размер произведения;

Or. fr

Изменение 585
Юлия Реда

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;

заличава се

Or. en

Изменение 586
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а
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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;

заличава се

Or. en

Изменение 587
Антанас Гуога, Ева Майдел

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 в помещенията на 
образователна институция или на 
институция в областта на 
културното наследство чрез сигурна 
електронна мрежа, достъпна единствено 
за учениците или студентите и 
преподавателите от тази образователна 
институция, или за регистрирани 
членове на институцията в областта 
на културното наследство, които 
участват в неформалните 
образователни дейности, 
предоставяни от институцията в 
областта на културното наследство;

Or. en

Изменение 588
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се осъществява в помещенията на а) се осъществява в помещенията на 



PE604.543v01-00 66/113 AM\1124643BG.docx

BG

образователна институция или чрез 
сигурна електронна мрежа, достъпна 
единствено за учениците или студентите 
и преподавателите от тази 
образователна институция;

образователна институция или чрез 
сигурна електронна мрежа, достъпна 
единствено за учениците или студентите 
и преподавателите от тази 
образователна институция, и за периода 
от време, необходим за илюстриране 
на курса;

Or. fr

Изменение 589
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

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 извършва на местата, 
където се провеждат учебните 
дейности на дадена образователна 
институция, призната от държавата 
членка, в която е установена, или чрез 
сигурна електронна мрежа, достъпна 
единствено за учениците или студентите 
и преподавателите от образователната
институция;

Or. fr

Изменение 590
Костас Хрисогонос, Иржи Мащалка, Костадинка Кунева

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 в помещенията на 
образователна институция или друго 
учебно заведение, като например 
институции в областта на 
културното наследство, научни 
организации, или чрез сигурна 
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електронна мрежа, достъпна единствено 
за учениците или студентите и 
преподавателите от тази образователна 
институция;

Or. en

Изменение 591
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати, Марю Лауристин, Мери Хънибол

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 в помещенията на 
образователна институция или друго 
учебно заведение, като например 
институции в областта на 
културното наследство, или чрез 
сигурна електронна мрежа, достъпна 
единствено за учениците или студентите 
и преподавателите от тази 
образователна институция;

Or. en

Изменение 592
Йенс Роде

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 в помещенията на 
образователна институция или чрез 
сигурна електронна мрежа,
включително чрез сигурен мрежов 
достъп от специализираните 
ползватели на техните собствени 
устройства, достъпна единствено за 
учениците или студентите и 
преподавателите от тази образователна 
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институция;

Or. en

Обосновка

С Директива 2001/29/ЕО вече се позволява достъп на „специализирани терминали“. 
Този подход се нуждае от осъвременяване.

Изменение 593
Енрико Газбара, Луиджи Моргано, Силвия Коста

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 в помещенията на 
образователна институция или чрез 
сигурна електронна мрежа, достъпна 
единствено за учениците или студентите 
и преподавателите от тази 
образователна институция, които имат 
пряко участие в образователните 
дейности, в които се използва 
произведението;

Or. en

Изменение 594
Емил Радев

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 ограничава до специфичната 
група лица, участващи в 
преподавателската дейност, 
например учениците или студентите и 
преподавателите или регистрирани 
членове на институция за културно 
наследство, ангажирани с 
неформално образование;
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Or. bg

Изменение 595
Тимо Вьолкен, Дитмар Кьостер

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 в помещенията на 
образователна институция или в 
помещенията на субект, който 
осъществява образователни 
дейности, или чрез сигурна електронна
съобщителна мрежа;

Or. en

Изменение 596
Енрико Газбара, Луиджи Моргано, Силвия Коста

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 597
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е съпроводено от посочване на 
източника, включително името на 
автора, освен ако това се окаже 

заличава се
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невъзможно.

Or. en

Изменение 598
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е съпроводено от посочване на 
източника, включително името на 
автора, освен ако това се окаже 
невъзможно.

б) се ограничава до кратки 
откъси от писмени произведения в 
печатна и цифрова форма, 
произведения, публикувани малък 
тираж, отделни статии от 
вестници и периодични издания, 
които не са достъпни индивидуално и 
поотделно от правоприемниците, и е 
съпроводено от посочване на източника, 
включително името на автора, освен ако 
това се окаже невъзможно.

Or. fr

Изменение 599
Йенс Роде

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е съпроводено от посочване на 
източника, включително името на 
автора, освен ако това се окаже 
невъзможно.

б) е съпроводено от посочване на 
източника, включително името на 
автора, освен когато то не може да 
бъде установено без полагането на 
непропорционални усилия.

Or. en
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Обосновка

Въвеждането на ограничаване на усилията изглежда подходящо с цел да не се даде 
възможност за прекалено голяма бюрокрация.

Изменение 600
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е съпроводено от посочване на 
източника, включително името на 
автора, освен ако това се окаже 
невъзможно.

б) се съпровожда от посочването
на източника, включително името на 
автора, освен ако това се окаже 
невъзможно.

Or. fr

Изменение 601
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключението, предвидено в 
параграф 1, трябва да може да 
позволява цифров достъп до курса 
както в държавата, където се намира 
образователната институция, в 
която се провежда курсът, така и в 
тази, в която пребивава ученикът.

Or. fr

Изменение 602
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, е неприложима. 
Изключението по параграф 1 не се 
прилага в случаите, когато са 
налични лицензии.

Or. fr

Изменение 603
Юлия Реда

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки 
предвиждат, че всяка договорна 
клауза, която противоречи на 
изключението или ограничението по 
параграф 1, не подлежи на 
изпълнение.

Or. en

Изменение 604
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, е нищожна.

Or. en

Изменение 605
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Тимо Вьолкен, Дитмар Кьостер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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.

заличава се

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.

Or. en

Изменение 606
Юлия Реда

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 607
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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.

заличава се

Or. en

Изменение 608
Тимо Вьолкен, Дитмар Кьостер

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.

заличава се

Or. en

Изменение 609
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1
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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.

Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на изпълнение.

Or. en

Изменение 610
Даниел Буда

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 за 
действията, описани в параграф 1 и 
адаптирани към конкретните нужди 
и изисквания на образователните
институции.

Or. ro

Изменение 611
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
предвидят, че приетото по параграф 1 

Държавите членки предвиждат, че 
приетото по силата на параграф 1 
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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.

изключение не е общоприложимо или 
не се прилага по отношение на
специфични видове произведения или 
други обекти, доколкото на пазара са 
леснодостъпни адекватни лицензии
поне за действията, описани в параграф
1.

Or. fr

Изменение 612
Виржини Розиер, Силви Гийом, Перванш Берес, Марк Тарабела

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 могат да се намерят 
адекватни лицензии за действията, 
описани в параграф 1.

Or. en

Изменение 613
Констанс Льо Грип

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 могат да се намерят 
лицензии за действията, описани в 
параграф 1.
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Or. en

Изменение 614
Юлия Реда

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.

заличава се

Or. en

Изменение 615
Тимо Вьолкен, Дитмар Кьостер

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.

заличава се

Or. en

Изменение 616
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
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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.

заличава се

Or. en

Изменение 617
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати, Марю Лауристин, Мери Хънибол

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 и видимост на 
лицензиите за действията, описани в 
параграф 1, за образователните 
институции и институциите в 
областта на културното наследство.

Or. en

Изменение 618
Антанас Гуога, Ева Майдел

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 

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 
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параграф 1, за образователните 
институции.

параграф 1, за образователните 
институции и институциите в 
областта на културното наследство.

Or. en

Изменение 619
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

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 могат да изключат 
от изключението или ограничението,
предвидено в параграф 1,
материалите, предназначени основно 
за образователния пазар.

Or. fr

Изменение 620
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

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 предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
наличност и видимост на лицензиите за 
действията, описани в параграф 1, за 
образователните институции.

Or. fr

Изменение 621
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Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на прилагането на 
параграф 2 държавите членки 
активно съдействат да се осигурят
на разположение лицензиите най-
малко за посочените в параграф 1 
действия, например чрез придобиване 
на колективни лицензии за сметка на 
установените на тяхна територия 
образователни институции или като 
се улеснява диалогът между 
носителите на права и 
образователните институции с цел 
въвеждане на специални разрешения 
за посочените в параграф 1 действия.

Държавите членки следят за 
видимостта на лицензиите, 
разрешаващи действията, описани в 
параграф 1, чрез подходящи 
инструменти, като например единен 
портал или база данни, достъпна за 
образователните институции, 
където наличните лицензии са 
изброени и актуализирани.

Or. en

Изменение 622
Йожеф Сайер, Андреа Бочкор

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на прилагането на 
параграф 2 държавите членки 
активно съдействат за улесняването 
на диалога между носителите на 
права и образователните 
институции с цел въвеждане на 
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специални лицензии, разрешаващи 
действията, описани в параграф 1. 
Държавите членки може да се 
насърчават да гарантират 
видимостта на лицензиите, 
разрешаващи действията, описани в 
параграф 1, чрез подходящи 
инструменти, като например единен 
портал или база данни, достъпни за 
образователните институции, 
където наличните лицензии се 
посочват и актуализират.

Or. en

Обосновка

Изменението би подобрило достъпността на лицензиите, но същевременно 
държавите членки вземат решение кои инструменти считат за подходящи. Например 
разработването на единен портал или база данни следва да се осъществява на 
доброволна основа, тъй като не всяка държава членка разполага с капацитета (или 
финансовите средства) за това.

Изменение 623
Тимо Вьолкен, Дитмар Кьостер

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 съобщителни
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 субекта, който 
осъществява образователни 
дейности.

Or. en
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Изменение 624
Косма Злотовски

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 лицето или субекта, 
който осъществява образователна 
дейности.

Or. en

Изменение 625
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

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 откъси от
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.

Or. fr
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Изменение 626
Юлия Реда

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
научни изследвания или образование 
онлайн в съответствие с разпоредбите 
на националното законодателство, 
приети по силата на настоящия член, се 
смята за реализирано единствено в 
държавата членка, която е източник на 
образователната дейност.

Or. en

Изменение 627
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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 или 
научни изследвания, включително 
частни проучвания, 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 бенефициера.

Or. en
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Изменение 628
Юлия Реда

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. Държавите членки гарантират, 
че носителите на права имат право да
предоставят безплатни лицензии за 
действията, описани в параграф 1, 
като тези лицензии са 
общоприложими или се прилагат по 
отношение на конкретни видове 
произведения или други обекти по 
техен избор. Държавите членки имат 
право да предвидят справедливо 
обезщетение за доказуеми претърпени
от носителите на права вреди поради 
използването на техни произведения 
или други обекти по реда на параграф 1, 
при условие че то не излиза извън 
това, което е необходимо и 
пропорционално за компенсиране на 
такива вреди, и че носителите на 
права не изискват от бенефициерите 
на изключението или ограничението, 
посочено в параграф 1, да представят 
информация за отделните случаи на 
използване съгласно същия параграф.

Or. en

Изменение 629
Йенс Роде

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 

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 
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на параграф 1. на параграф 1. Всяко подобно 
обезщетение се заплаща с еднократна 
сума.

Or. en

Обосновка

Плащане за всяко влизане би било неподходящо за висшите учебни заведения и 
изисквания за плащане за всяко влизане биха довели до непропорционална бюрокрация.

Изменение 630
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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. Държавите членки имат право да 
предвидят справедливо обезщетение за
всяко неоправдано засягане на 
законните интереси на носителите на 
права поради използването на техни 
произведения или други обекти по реда 
на параграф 1.

Or. en

Изменение 631
Виржини Розиер, Силви Гийом, Перванш Берес, Марк Тарабела

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. Държавите членки предвиждат
справедливо обезщетение за 
претърпените от носителите на права 
вреди поради използването на техни 
произведения или други обекти по реда 
на параграф 1.

Or. en
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Изменение 632
Антанас Гуога

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. Държавите членки предвиждат
справедливо обезщетение за 
претърпените от носителите на права 
вреди поради използването на техни 
произведения или други обекти по реда 
на параграф 1.

Or. en

Изменение 633
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

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

Or. fr

Изменение 634
Косма Злотовски

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
гарантират, че носителите на права 
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имат право да предоставят 
безплатни лицензии за действията, 
описани в параграф 1, като тези 
лицензии са общоприложими или се 
прилагат по отношение на конкретни 
видове произведения и други обекти по 
техен избор.

Or. en

Изменение 635
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опазване на културното наследство Възпроизвеждане от страна на
институции в областта на
културното наследство и 
образователни институции, 
включително трансгранични 
дейности

Or. en

Изменение 636
Евелин Регнер, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опазване на културното наследство Опазване на културното наследство и 
защита на общественото достояние

Or. en

Изменение 637
Йенс Роде
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Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опазване на културното наследство Опазване и достъпност на културното 
наследство

Or. en

Обосновка

Членът следва да предвижда не само правила за опазването, но и за публичното 
предоставяне на културното ни наследство от упълномощени публични институции в 
рамките на подписан мандат.

Изменение 638
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

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 
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.

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, 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, на научните организации 
или на образователните институции
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 възпроизвеждането им за целите 
на индивидуално или на съвместно с 
други лица изпълнение на функциите 
им в обществен интерес в областите 
на опазването, научните изследвания, 
културата, образованието и 
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преподаването.

Or. en

Изменение 639
Емил Радев

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 
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.

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, 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, изследователските 
организации и учебните заведения 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 възпроизвеждане, с цел, 
индивидуално или съвместно с други 
лица, осъществяване на тяхната 
мисия в обществен интерес за
опазването им, изследванията, 
културата, образованието и 
обучението.

Or. bg

Изменение 640
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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, 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.

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, 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, определени като такива 
от тяхната държава членка, да 
правят копия от произведения или други 
обекти, постоянно включени в техните 
сбирки, в произволен формат и на 
произволен носител, при условие, че не 
е разумно възможно да се придобие 
копие от тези произведения или други 
защитени обекти, единствено с цел 
опазване на тези произведения или 
други обекти и до степента, необходима 
за опазването им.

Or. fr

Изменение 641
Юлия Реда

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 
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 

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, 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 или на образователните 
институции да правят копия от 
произведения или други обекти, 
постоянно включени в техните сбирки
или обществено достъпни в 
интернет, в произволен формат и на 
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до степента, необходима за 
опазването им.

произволен носител, доколкото е 
необходимо за такова 
възпроизвеждане за целите на 
индивидуално или на съвместно с 
други лица изпълнение на функциите 
им в обществен интерес в областите 
на опазването, научните изследвания, 
културата, образованието и 
преподаването.

Or. en

Изменение 642
Йенс Роде

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 
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.

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, 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, включително музеи, да 
правят копия и да позволяват достъп 
чрез сигурни електронни мрежи до
произведения или други обекти, 
постоянно включени в техните сбирки
или които те биха могли да 
придобият законно в бъдеще, в 
произволен формат и на произволен 
носител, единствено с цел и до 
степента, необходима за опазване на 
тези произведения или други обекти, 
както и за разпространение на 
културата.

Or. en
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Обосновка

Едно изключение за опазването на културното наследство следва да бъде допълнено 
от изключение за обществено разпространение на културата от институциите в 
областта на културното наследство в рамките на възложените им обществени 
задачи.

Изменение 643
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати, Йозеф Вайденхолцер

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 
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.

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, 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 или на учебните заведения
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.

Or. en

Изменение 644
Саджад Карим, Ангел Джамбазки

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат Държавите членки предвиждат 
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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, 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.

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, 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,
или за тази цел да използват 
материалната база на трети страни,
в произволен формат и на произволен 
носител, единствено с цел опазване на 
тези произведения или други обекти и 
до степента, необходима за опазването 
им.

Or. en

Изменение 645
Лаура Ферара, Изабела Адинолфи, Давид Борели, Дарио Тамбурано

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 
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.

Държавите членки, поради 
обществения интерес от 
разпространението на културата и 
знанията, 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, 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, с цел опазване, консултиране 
и каталогизиране на тези произведения 
или други обекти.
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Or. it

Изменение 646
Мари-Кристин Бутоне, Доминик Билд, Жил Льобретон

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 
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.

Държавите членки може да предвидят
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, 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 и на библиотеките 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.

Or. fr

Изменение 647
Виржини Розиер, Силви Гийом, Перванш Берес, Марк Тарабела

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 
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 

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, 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 
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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.

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, без да ги променят.

Or. en

Изменение 648
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянно включени в колекция 
произведения са такива, които са 
собственост на институция в 
областта на културното наследство, 
а не произведения, които са 
лицензирани и са достъпни чрез 
сървър на трета страна.

Or. en

Изменение 649
Йожеф Сайер, Андреа Бочкор

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С цел да се възползват от 
изключението по първия параграф от 
настоящия член, институциите в 
областта на културното наследство 
може да поискат от друга такава 
институция или доставчик на услуги 
да извършат от тяхно име 
действието по копиране или 
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цифровизиране на произведенията или 
други обекти, които са постоянно 
включени в сбирките на отправилата 
молбата институция в областта на 
културното наследство, при условие 
че всички направени копия остават 
на разположение на отправилата 
молбата институция или доставчика 
на услуги.

Or. en

Изменение 650
Евелин Регнер, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки отчитат 
факта, че щом дадено произведение е 
станало обществено достояние 
вследствие на изтекли или 
несъществуващи авторски и сродни 
права, то неговото достоверно 
възпроизвеждане в цялост или 
частично, независимо от начина на 
възпроизвеждане, в това число 
цифровизация, също не е обект на 
авторски или сродни права.

Or. en

Изменение 651
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Виктор Негреску, Серджо 
Гаетано Коферати, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки отчитат 
факта, че щом дадено произведение е 
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станало обществено достояние 
вследствие на изтекли или 
несъществуващи авторски и сродни 
права, то неговото точно 
възпроизвеждане в цялост или 
частично не е обект на авторски или 
сродни права.

Or. en

Изменение 652
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки отчитат 
факта, че щом дадено произведение е 
станало обществено достояние 
вследствие на изтекли или 
несъществуващи авторски и сродни 
права, то неговото достоверно 
възпроизвеждане в цялост или 
частично, независимо от начина на 
възпроизвеждане, в това число 
цифровизация, също не е обект на 
авторски или сродни права.

Or. en

Изменение 653
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възможно е автоматизираните 
услуги за позоваване на изображения 
също да бъдат засегнати от това 
изключение, за да се даде възможност 
за запазване на тези произведения или 
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защитени предмети до необходимата 
за това запазване степен.

Or. en

Изменение 654
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, е нищожна.

Or. en

Изменение 655
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на 
изпълнение.

Or. en

Изменение 656
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка договорна клауза, която 
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противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на 
изпълнение.

Or. en

Изменение 657
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

Предоставяне на документи от 
страна на институции в областта на 

културното наследство и 
образователни институции

1. Държавите членки предвиждат 
изключение от 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, 
параграф 1 от настоящата 
директива, с което се разрешава на 
институции в областта на 
културното наследство или на 
образователни институции да 
правят копия в какъвто и да е 
формат или на какъвто и да е 
носител при поискване, единствено за 
целите на научно изследване или 
частно проучване на дадено лице, при 
условие че е посочен източникът, 
включително името на автора, освен 
ако това посочване на името е 
практически неприложимо.

2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на 
изпълнение.
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Or. en

Изменение 658
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

Използване на откъси от 
произведения и други защитени 

обекти, които вече съществуват в 
съдържание, качено или предоставено 

на разположение от ползвателите

1) Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в 
членове 2 и 3 от 
Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) 
и член 7, параграф 1 от 
Директива 96/9/ЕО и член 4, 
параграф 1, буква а) от 
Директива 2009/24/ЕО, с цел да се 
позволи използването на откъси от 
произведения и други защитени 
обекти, които вече съществуват в 
съдържание, качено или предоставено 
на разположение от ползвателите, 
когато те не извършват действията
професионално, за такива цели като 
критика, коментар, илюстриране, 
карикатури, пародии или имитации, 
при условие че тези откъси:

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

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

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

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

3) Това изключение не засяга 
разпоредбите на член 13 от 
настоящата директива.

Or. fr

Изменение 659
Юлия Реда, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 5д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5д

Изключение за създадено от 
ползвателите съдържание

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за 
правата, посочени в членове 2, 3 и 4 
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 13 от настоящата 
директива, с цел да се позволи 
цифровото използване на цитати или 
откъси от произведения или други 
обекти, съдържащи се в рамките на 
създадено от ползвателите
съдържание, за такива цели като 
критика, обзор, развлечение, 
илюстриране, карикатури, пародии
или имитации, ако цитатите или 
откъсите:

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

б) са придружени с информация за 
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източника, 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 1, не подлежи на 
изпълнение.

Or. en

Изменение 660
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5в

Публично отдаване в заем на 
литературни произведения

1. Държавите членки предвиждат 
ограничение на правата, предвидени в 
член 1 от Директива 2006/115/ЕО, за 
да се даде възможност за отдаване в 
заем на обществеността на 
литературни произведения във 
всякакъв формат, когато тези 
произведения са придобити законно. 
Това се прилага без да се засягат 
разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 
3 от Директива 2006/115/ЕО.

2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на 
изпълнение.

3. Държавите членки предвиждат 
изключение от правата, предвидени в 
член 2 от Директива 2001/29/ЕО и 
член 11, параграф 1 от настоящата 
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директива, с което се разрешава на 
библиотеките да правят копия на 
литературни произведения с цел да се 
улесни публичното отдаване в заем, 
когато литературните произведения 
са придобити законно, но са на 
разположение във формат или на 
носител, които са необходими като 
част от услугата за отдаване в заем.

4. Държавите членки, библиотеките, 
авторите и издателите си 
сътрудничат, за да гарантират, че 
библиотеките могат да придобиват и 
да отдават в заем при разумни 
условия, включително от разстояние, 
в какъвто и да е формат, 
включително цифров, всички налични 
в търговската мрежа произведения, 
които законно са станали част от 
техните колекции или до които имат 
законен достъп. Комисията докладва 
относно напредъка към постигането 
на тази цел не по-късно от две години 
след ... [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Or. en

Изменение 661
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

Публично отдаване в заем на 
литературни произведения

1. Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, предвидени в 
член 1 от Директива 2006/115/ЕО, 
позволяващо на обществените 
библиотеки да отдават в заем на 
публиката литературни произведения 
във всякакъв формат, включително 
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от разстояние, когато тези 
произведения са станали част от 
техните колекции или до които имат 
разрешен достъп. Това се прилага без 
да се засягат разпоредбите, посочени 
в член 6 от Директива 2006/115/ЕО.

2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, е нищожна.

3. Държавите членки, като се 
консултират с авторите, издателите 
и обществените библиотеки, 
гарантират, че обществените 
библиотеките могат да придобиват и 
да отдават в заем при разумни 
условия, включително от разстояние, 
в какъвто и да е формат, всички 
литературни произведения, които 
вече са предоставени законно на 
разположение на публиката и които 
са станали част от техните 
колекции или до които имат 
разрешен достъп.

4. Държавите членки докладват на 
Комисията относно предприетите 
мерки съгласно параграф 3. 
Комисията улеснява обмена на най-
добри практики между държавите 
членки и прави тези практики лесно и 
ефективно достъпни за 
обществеността.

Or. en

Изменение 662
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
ограничение на правата, предвидени в 
член 1 от Директива 2006/115/ЕО, за 
да се даде възможност за отдаване в 
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заем на публиката на литературни 
и/или научни произведения във 
всякакъв формат, включително от 
разстояние, когато тези произведения 
са придобити законно. Това се прилага 
без да се засягат разпоредбите на 
член 6, параграфи 2 и 3 от тази 
директива.

2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението, 
предвидено в параграф 1 от 
настоящия член, не подлежи на 
изпълнение.

3. Държавите членки разрешават 
правно заобикаляне на технологични 
мерки за защита, които ограничават 
прилагането на изключенията и 
ограниченията, включително 
дерогацията/изключението за
„публично отдаване в заем“.

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
държавите членки, библиотеките, 
авторите и издателите си 
сътрудничат, за да гарантират, че 
библиотеките могат да придобиват и 
да отдават в заем при разумни 
условия, включително от разстояние, 
в какъвто и да е формат, 
включително цифров, всички налични 
в търговската мрежа литературни 
и/или научни произведения, които 
законно са станали част от техните 
колекции или до които имат законен 
достъп.

Комисията докладва относно 
напредъка към постигането на тази 
цел не по-късно от 2 години след ... 
[датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Or. en

Изменение 663
Ангелика Ниблер, Аксел Фос
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Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

Бази данни

За целите на правораздаването и 
обществената сигурност държавите 
членки предоставят на съдилищата, 
арбитражните съдилища или 
органите правата, предвидени в 
член 2 и член 3, параграф 2 от 
Директива 2001/29/ЕО.

Or. de

Обосновка

Създаването и поддържането на бази данни с информация, която е от съществено 
значение за доброто правораздаване, трябва да бъде допустимо и занапред от гледна 
точка на авторското право. В много случаи осигуряването на база данни 
представлява необходим източник на информация с оглед на бързото и добро водене 
на производствата. Поради това следва да бъде предвидено съответно изключение 
също и по отношение на правораздаването и обществената сигурност.

Изменение 664
Евелин Регнер, Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

Свобода на панорама

Държавите членки предвиждат 
изключение, с което са дава право за 
възпроизвеждане на произведения, 
които са разположени постоянно на 
обществени места, под формата на 
неподвижни или движещи се 
изображения, и за разпространяване и 
споделяне с публиката на такива
изображения изцяло или частично.
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Or. en

Изменение 665
Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки предвиждат 
изключение, с което се дава право за 
възпроизвеждане на произведения, 
които са разположени постоянно на 
обществени места, под формата на 
неподвижни или движещи се 
изображения, и за разпространяване и 
споделяне с публиката на такива
изображения изцяло или частично.

Or. en

Изменение 666
Йенс Роде

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за 
правата, посочени в членове 2 и 3 от 
Директива 2001/29/ЕО, и в член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 
Директива 96/9/ЕО, което позволява 
възпроизвеждането и използването на 
произведения, като например 
архитектурни произведения или 
скулптури, създадени от частни лица, 
за да бъдат постоянно разположени 
на обществени места, с изключение 
на всяко използване за търговска цел.
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2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
настоящия член, не подлежи на 
изпълнение

.

Or. en

Обосновка

Следва да има изключение от авторските права по отношение на възпроизвеждането 
и използването на произведения, постоянно разположени на обществени места, за да 
се стимулират иновациите и да се даде възможност за споделяне на продукти с 
културна стойност. Такова изключение обаче следва да бъде ограничено за 
нетърговски цели, за да не се подкопават националните структури за финансиране и 
подпомагане на секторите в областта на културата.

Изменение 667
Юлия Реда, Дита Харанзова, Марите Схаке

Предложение за директива
Член 5г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5г

Свобода на панорама

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за 
правата, посочени в членове 2 и 3 от 
Директива 2001/29/ЕО и в член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 
Директива 96/9/ЕО, което позволява 
възпроизвеждането и използването на 
произведения, като например 
архитектурни произведения или 
скулптури, създадени да бъдат 
постоянно разположени на 
обществени места.

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

Or. en
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Изменение 668
Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Катрин Стайлър, Йозеф Вайденхолцер, 
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за 
правата за използване на 
фотографии, видеозаписи или други 
изображения на произведения 
постоянно разположени на 
обществени места.

Or. en

Изменение 669
Изабела Адинолфи, Лаура Ферара, Давид Борели, Дарио Тамбурано

Предложение за директива
Член 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б

Общо изключение de minimis

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за 
правата, посочени в членове 2 и 3 от 
Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) 
и член 7, параграф 1 от Директива 
96/9/ЕО и член 4, параграф 1 буква а) 
от Директива 2009/24/ЕО до степен, 
която е оправдана от предвиденото 
нетърговско предназначение, 
независимо от използвания формат 
или носител, в следните случаи:

а) използване в полза на хора с 
увреждания, което е пряко свързано с 
увреждането, доколкото се изисква 
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от конкретното увреждане;

б) възпроизвеждане, разгласяване на 
обществото (публиката) или 
предоставяне на разположение на 
публикувани статии по актуални 
икономически, политически или 
религиозни въпроси, или излъчени 
произведения или други закриляни 
обекти от същия характер, в случаи 
когато такова използване не е 
изрично запазено и доколкото 
източникът, включително името на 
автора, е посочен, или използването 
на произведения или други закриляни 
обекти във връзка със съобщаването 
на актуални събития, доколкото е 
оправдано от преследваната цел за 
информираност и доколкото 
източникът, включително името на 
автора, е посочен, освен ако това се 
окаже невъзможно;

в) цитати за такива цели като 
критика или обзор, при условие че се 
отнасят до произведение или друг 
закрилян обект, който вече е 
предоставен законно на разположение 
на публиката, и че – освен ако това се 
окаже невъзможно – е посочен 
източникът, включително името на 
автора, и че тяхното използване е в 
съответствие с лоялната практика и 
доколкото се изисква от 
конкретната цел;

г) използване за целите на 
обществената сигурност или за 
гарантиране на правилно протичане 
или отразяване на административно 
или съдебно производство или 
парламентарна практика;

д) използване на политически речи, 
както и откъси от публични лекции 
или подобни произведения или 
закриляни обекти, доколкото е 
оправдано от целта за 
информираност и при условие че 
източникът, включително името на 
автора, е посочен, освен когато това 
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се окаже невъзможно;

е) случайно включване на произведение 
или на друг закрилян обект в друг 
продукт;

ж) използване за целите на 
карикатурата, пародията или 
имитацията;

з) използване във връзка с 
демонстрация или ремонт на 
оборудване, или възстановяване на 
оригинал или копие на произведение;

и) изготвяне на резервно копие на 
произведение от лице, което има 
право да го използва и доколкото това 
е необходимо за използването;

2. Всяко друго използване, което е 
аналогично на посочените в 
параграф 1, е разрешено, при условие 
че са изпълнени съответните 
изисквания на приложимите 
изключения или ограничения и 
използването не противоречи на 
обичайното използване на 
произведението и не накърнява 
необосновано законните интереси на 
носителите на права, и като се
отчитат законните интереси на 
трети страни.

Or. en

Изменение 670
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б

Достъп за целите на научни 
изследвания или частни проучвания 

до сбирките на институции в 
областта на културното наследство 
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или образователни институции

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение 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 от Директива 
2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от 
настоящата директива, за 
съобщаването или предоставянето на 
разположение на членовете на 
обществеността на произведения и 
други обекти, които са част от 
колекциите на институции в 
областта на културното наследство 
или на образователни институции, за
целите на научно изследване или 
частно проучване в помещенията на 
тези институции и онлайн.

2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на 
изпълнение.

Or. en

Изменение 671
Юлия Реда

Предложение за директива
Член 5e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5е

Взаимно признаване на разпоредбите 
в областта на общественото 

достояние

Държавите членки приемат, че 
произведения и други обекти са 
обществено достояние, ако тези 
произведения са освободени от 
закрилата на авторското право в 
тяхната държава на произход.
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Or. en

Изменение 672
Жан-Мари Кавада, Робер Рошфор, Констанс Льо Грип, Антониу Мариню и Пинту

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5, параграф 5 и първата, третата и 
петата алинея на член 6, параграф 4 от 
Директива 2001/29/ЕО се прилагат за 
изключенията и ограничението, 
предвидени в настоящия раздел.

1. Достъпът до съдържанието, 
обхванато от изключение, предвидено 
в настоящата директива, не дава 
право на ползвателя за по-
нататъшното му използване в 
приложение на друго изключение.

2. Член 5, параграф 5 и първата, третата, 
четвъртата и петата алинея на член 6, 
параграф 4 от Директива 2001/29/ЕО се 
прилагат за изключенията и 
ограничението, предвидени в настоящия 
раздел.

Or. fr
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