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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 

относно авторското право в цифровия единен пазар 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0593), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-

0383/2016), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 февруари 20171, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 

комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по 

промишленост, изследвания и енергетика и комисията по култура и образование 

(A8-0000/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция; 

3. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че внесе или 

възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или в случай че 

го замени с друг текст; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Бързото технологично развитие 

продължава да преобразява начините, 

(3) Бързото технологично развитие 

продължава да преобразява начините, 

                                                 
1 Все още непубликувано в Официален вестник. 
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по които се създават, произвеждат, 

разпространяват и използват 

произведенията и други обекти. 

Продължават да се появяват нови 

бизнес модели и нови субекти. Запазват 

значението си целите и принципите, 

залегнали в рамката на Съюза в 

областта на авторското право. Въпреки 

това продължава да съществува правна 

несигурност както за носителите на 

права, така и за ползвателите, по 

отношение на някои, включително 

трансгранични, начини на използване на 

произведения и други обекти в 

цифровата среда. Както се посочва в 

съобщението на Комисията, озаглавено 

„Към една модерна и по-европейска 

рамка за авторското право“26, в някои 

области е необходимо да се адаптира и 

допълни действащата рамка на Съюза в 

областта на авторското право. 

Настоящата директива предвижда 

правила за адаптиране на някои 

изключения и ограничения към 

цифровата и трансграничната среда, 

както и мерки за улесняване на някои 

лицензионни практики по отношение на 

разпространението на произведения 

извън търговско обращение и наличието 

онлайн на аудио-визуални произведения 

на платформи за видео по заявка с оглед 

на осигуряването на по-широк достъп 

до съдържание. За да се изгради добре 

функциониращ пазар за авторското 

право, следва да има и правила за 

правата върху публикациите, за 

използването на произведения и други 

обекти от доставчици на онлайн 

услуги, които съхраняват качено от 

ползвателите съдържание и осигуряват 

достъп до него, както и за 

прозрачността на договорите на 

авторите и артистите изпълнители. 

по които се създават, произвеждат, 

разпространяват и използват 

произведенията и други обекти. 

Продължават да се появяват нови 

бизнес модели и нови субекти. Запазват 

значението си целите и принципите, 

залегнали в рамката на Съюза в 

областта на авторското право. Въпреки 

това продължава да съществува правна 

несигурност както за носителите на 

права, така и за ползвателите, по 

отношение на някои, включително 

трансгранични, начини на използване на 

произведения и други обекти в 

цифровата среда. Както се посочва в 

съобщението на Комисията, озаглавено 

„Към една модерна и по-европейска 

рамка за авторското право“26, в някои 

области е необходимо да се адаптира и 

допълни действащата рамка на Съюза в 

областта на авторското право. 

Настоящата директива предвижда 

правила за адаптиране на някои 

изключения и ограничения към 

цифровата и трансграничната среда, 

както и мерки за улесняване на някои 

лицензионни практики по отношение на 

разпространението на произведения 

извън търговско обращение и наличието 

онлайн на аудио-визуални произведения 

на платформи за видео по заявка с оглед 

на осигуряването на по-широк достъп 

до съдържание. За да се изгради добре 

функциониращ пазар за авторското 

право, следва да има и правила за 

упражняването на правата върху 

публикациите, за използването на 

произведения и други обекти на 

платформите на доставчици на 

онлайн услуги, които съхраняват качено 

от ползвателите съдържание и 

осигуряват достъп до него, както и за 

прозрачността на договорите на 

авторите и артистите изпълнители. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4)  Настоящата директива се 

основава на правилата, съдържащи се в 

действащите директиви в тази област, и 

по-специално в Директива 96/9/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета27, 

Директива 2001/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета28, Директива 

2006/115/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета29, Директива 2009/24/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета30, 

Директива 2012/28/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета31 и Директива 

2014/26/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета32, и допълва тези правила. 

(4) Настоящата директива се 

основава на правилата, съдържащи се в 

действащите директиви в тази област, и 

по-специално в Директива 96/9/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета27, 

Директива 2000/31/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета27а, Директива 

2001/29/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета28, Директива 2006/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета29, 

Директива 2009/24/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета30, Директива 

2012/28/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета31 и Директива 2014/26/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета32, и 

допълва тези правила.  

__________________ __________________ 

27 Директива 96/9/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 1996 

г. за правна закрила на базите данни 

(OВ L 77, 27.3.1996, стр. 20–28). 

27 Директива 96/9/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 март 1996 

г. за правна закрила на базите данни 

(OВ L 77, 27.3.1996, стр. 20 – 28). 

 27а Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 8 юни 2000 г. за някои правни 

аспекти на услугите на 

информационното общество, и по-

специално на електронната търговия 

на вътрешния пазар (Директива за 

електронната търговия) (ОВ L 178, 

17.7.2000 г., стр. 1).  
 

28 Директива 2001/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 май 2001 г. относно хармонизирането 

на някои аспекти на авторското право и 

сродните му права в информационното 

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

10–19). 

28 Директива 2001/29/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 май 2001 г. относно хармонизирането 

на някои аспекти на авторското право и 

сродните му права в информационното 

общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10 

– 19). 
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29Директива 2006/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 декември 2006 г. за правото на 

отдаване под наем и в заем, както и за 

някои права, свързани с авторското 

право в областта на интелектуалната 

собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., 

стр. 28–35). 

29Директива 2006/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 декември 2006 г. за правото на 

отдаване под наем и в заем, както и за 

някои права, свързани с авторското 

право в областта на интелектуалната 

собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., 

стр. 28 – 35). 

30 Директива 2009/24/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 април 2009 г. относно правната 

закрила на компютърните програми (ОВ 

L 111, 5.5.2009 г., стр. 16–22). 

30 Директива 2009/24/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 април 2009 г. относно правната 

закрила на компютърните програми (ОВ 

L 111, 5.5.2009 г., стр. 16 – 22). 

31  Директива 2012/28/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно някои 

разрешени начини на използване на 

осиротели произведения (ОВ L 299, 

27.10.2012 г., стр. 5–12). 

31 Директива 2012/28/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно някои 

разрешени начини на използване на 

осиротели произведения (ОВ L 299, 

27.10.2012 г., стр. 5 – 12). 

32 Директива 2014/26/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

колективното управление на авторското 

право и сродните му права и 

многотериториалното лицензиране на 

правата върху музикални произведения 

за използване онлайн на вътрешния 

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

32 Директива 2014/26/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

колективното управление на авторското 

право и сродните му права и 

многотериториалното лицензиране на 

правата върху музикални произведения 

за използване онлайн на вътрешния 

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

98). 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В областите на научните 

изследвания, образованието и 

опазването на културното наследство 

цифровите технологии позволяват нови 

видове използване, които не са 

еднозначно обхванати от действащите 

правила на Съюза за изключенията и 

(5) В областите на иновациите, 

научните изследвания, образованието и 

опазването на културното наследство 

цифровите технологии позволяват нови 

видове използване, които не са 

еднозначно обхванати от действащите 

правила на Съюза за изключенията и 
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ограниченията. Освен това 

факултативният характер на 

изключенията и ограниченията съгласно 

директиви 2001/29/ЕО, 96/9/ЕО и 

2009/24/ЕО в тези области може да 

повлияе неблагоприятно върху 

функционирането на вътрешния пазар. 

Това важи с особена сила за 

трансграничното използване, което 

придобива все по-голямо значение в 

цифровата среда. Поради тази причина 

действащите изключения и ограничения 

в правото на Съюза, които се прилагат 

за научните изследвания, преподаването 

и опазването на културното наследство, 

следва да бъдат преразгледани в 

светлината на новите видове 

използване. Следва да се въведат 

задължителни изключения или 

ограничения при използването на 

технологии за извличане на информация 

от текст и данни, илюстрирането за 

целите на преподаването в цифровата 

среда и на опазването на културното 

наследство. По отношение на 

използването, което не е обхванато от 

предвидените в настоящата директива 

изключения или ограничение, следва да 

продължи прилагането на 

съществуващите изключения и 

ограничения в правото на Съюза. 

Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО следва 

да бъдат адаптирани. 

ограниченията. Освен това 

факултативният характер на 

изключенията и ограниченията съгласно 

директиви 2001/29/ЕО, 96/9/ЕО и 

2009/24/ЕО в тези области може да 

повлияе неблагоприятно върху 

функционирането на вътрешния пазар. 

Това важи с особена сила за 

трансграничното използване, което 

придобива все по-голямо значение в 

цифровата среда. Поради тази причина 

действащите изключения и ограничения 

в правото на Съюза, които се прилагат 

за иновациите, научните изследвания, 

преподаването и опазването на 

културното наследство, следва да бъдат 

преразгледани в светлината на новите 

видове използване. Следва да се въведат 

задължителни изключения или 

ограничения при използването на 

технологии за извличане на информация 

от текст и данни в областта на 

иновациите и научните изследвания, 

илюстрирането за целите на 

преподаването в цифровата среда и на 

опазването на културното наследство. 

По отношение на използването, което не 

е обхванато от предвидените в 

настоящата директива изключения или 

ограничение, следва да продължи 

прилагането на съществуващите 

изключения и ограничения в правото на 

Съюза. Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО 

следва да бъдат адаптирани. 

Or. en 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Предвидените в настоящата 

директива изключения и ограничение 

целят да се постигне справедлив баланс 

(6) Предвидените в настоящата 

директива изключения и ограничения 

целят да се постигне справедлив баланс 
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между правата и интересите на авторите 

и другите носители на права, от една 

страна, и на потребителите, от друга. Те 

могат да се прилагат само в някои 

специални случаи, които не 

противоречат на обичайното използване 

на произведенията или другите обекти и 

не накърняват необосновано законните 

интереси на носителите на права. 

между правата и интересите на авторите 

и другите носители на права, от една 

страна, и на потребителите, от друга. Те 

могат да се прилагат само в някои 

специални случаи, които не 

противоречат на обичайното използване 

на произведенията или другите обекти и 

не накърняват необосновано законните 

интереси на носителите на права. 

Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Новите технологии дават 

възможност за автоматизиран 

компютърен анализ на информация в 

цифрова форма, като например текст, 

звук, изображения или данни, което 

обикновено се нарича „извличане на 

информация от текст и данни“. Тези 

технологии позволяват на научните 

изследователи да обработват големи 

обеми информация, за да придобият 

нови знания и да разкрият нови 

тенденции. Докато технологиите за 

извличане на информация от текст и 

данни преобладават в цифровата 

икономика, широко разпространено е 

схващането, че извличането на 

информация от текст и данни може да 

бъде от особено голяма полза за 

научноизследователската общност и 

по такъв начин да насърчи 

новаторството. В Съюза обаче 

научните организации, като например 

университетите и научните 

институти, се сблъскват с правна 

несигурност относно степента, до 

която могат да извличат съдържание 

при извличането на информация от 

текст и данни. В някои случаи 

(8) Новите технологии дават 

възможност за автоматизиран 

компютърен анализ на информация в 

цифрова форма, като например текст, 

звук, изображения или данни, което 

обикновено се нарича „извличане на 

информация от текст и данни“. 

Извличането на информация от 

текст и данни предоставя 

възможност за разчитане и анализ на 
големи обеми информация, 

съхранявана в цифров формат, с цел 
да се придобият нови знания и да се 

разкрият нови тенденции. За да може 

да се извършва извличане на 

информация от текст и данни, е 

необходимо първо да се получи достъп 

до информацията и впоследствие тя 

да се възпроизведе.   Обикновено едва 

след като информацията бъде 

нормализирана, тя може да бъде 

обработена чрез извличането на 

информация от текст и данни. След 

като бъде получен законен достъп до 

информацията, защитеното с 

авторско право използване се 

извършва именно при 

нормализирането на тази 
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извличането на информация от текст и 

данни може да включва действия, 

защитени с авторско право и/или sui 

generis право върху базите данни, 

особено възпроизвеждането на 

произведения или други обекти и/или 

извличането на съдържание от 

базите данни. Когато не е предвидено 

приложимо изключение или 

ограничение, ще се изисква 

разрешение от носителите на права, 

за да се предприемат такива 

действия. Освен това извличането на 

информация от текст и данни може 

да се извършва във връзка с обикновени 

факти или данни, които не са 

защитени с авторско право, и в 

такива случаи няма да се изисква 

разрешение. 

информация, тъй като 

нормализацията води до 

възпроизвеждане чрез промяна на 

формата на информацията или чрез 

извличане на информация от база 

данни във формат, който се поддава 

на извличане на информация от текст и 

данни. При използването на 

технологии за извличане на 

информация от текст и данни 

свързаните с авторското право 

процеси съответно не са самият 

процес на извличане на информация 

от текст и данни, който се състои 

от разчитане и анализ на съхранявана 

в цифров формат нормализирана 

информация, а процесът на 

осъществяване на достъп и процесът, 

чрез който информацията се 

нормализира, за да се предостави 

възможност за извършване на 

автоматизиран компютърен анализ. 

Процесът на осъществяване на 

достъп до защитена с авторско право 

информация по отношение на 

произведения или други обекти вече се 

урежда от правото на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Правото на Съюза вече 

предвижда някои изключения и 

ограничения, обхващащи използването 

за целите на научните изследвания, 

които може да се прилагат за действията 

по извличане на информация от текст и 

данни. Тези изключения и ограничения 

обаче не са задължителни и не са изцяло 

адаптирани към използването на 

технологии в областта на научните 

(9) Правото на Съюза вече 

предвижда някои изключения и 

ограничения, обхващащи използването 

за целите на научните изследвания, 

които може да се прилагат за действията 

по извличане на информация от текст и 

данни. Тези изключения и ограничения 

обаче не са задължителни и не са изцяло 

адаптирани към използването на 

технологии в областта на научните 
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изследвания. Нещо повече, когато 

научните изследователи имат 

правомерен достъп до съдържание, 

например чрез абонаменти за 

публикации или лицензии за свободен 

достъп, условията на лицензиите може 

да изключват извличането на 

информация от текст и данни. Тъй като 

научните изследвания все повече се 

извършват с помощта на цифрови 

технологии, съществува риск да 

пострада конкурентната позиция на 

Съюза като научноизследователско 

пространство, освен ако не се 

предприемат стъпки за премахване на 

правната несигурност при извличането 

на информация от текст и данни. 

изследвания. Нещо повече, когато е 

налице законен достъп до съдържание, 

например чрез абонаменти за 

публикации или лицензии за свободен 

достъп, условията на лицензиите може 

да изключват извличането на 

информация от текст и данни. Тъй като 

научните изследвания все повече се 

извършват с помощта на цифрови 

технологии, съществува риск да 

пострада конкурентната позиция на 

Съюза като научноизследователско 

пространство, освен ако не се 

предприемат стъпки за премахване на 

правната несигурност при извличането 

на информация от текст и данни. 

Важно е да се признае потенциалът 

на технологиите за извличане на 

информация от текст и данни за 

придобиване на нови познания и за 

осъществяване на иновации и 

открития във всички области, както 

и ролята, която тези технологии 

изпълняват в рамките на 

непрекъснатото развитие на 

цифровата икономика. Също така е 

важно да се предвиди изключение за 

възпроизвеждането и извличането на 

информация за целите на 

извличането на информация от 

текст и данни. Достъпът до 

информация, която вече е 

нормализирана, предоставя 

възможност на носителите на 

авторско право да поискат 

обезщетение, но той не следва да 

възпрепятства лицата, които имат 

законен достъп до информация, да 

нормализират тази информация 

самите те и да подлагат извлечената 

информация от текст и данни на 

анализ. 

Or. en 
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Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Освен това е широко известно, 

че достъпът до нормализирана 

информация във формат, който се 

поддава на извличане на информация 

от текст и данни, може по-

специално да бъде от полза за цялата 

научна общност, включително за 

малките научни организации, особено 

в случаите, в които липсва законен 

достъп до съдържание, например чрез 

абонаменти за публикации или 

лицензии за свободен достъп. В Съюза 

научните организации като 

университетите и научните 

институти се сблъскват със 

затруднения при достъпа до 

необходимия обем информация, 

съхраняван в цифров формат, от 

който те се нуждаят за 

придобиването на нови познания 

посредством извличане на 

информация от текст и данни. 

Or. en 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Въпросната правна несигурност 

следва да се премахне, като се въведе 

задължително изключение за правото 

на възпроизвеждане, както и за 

правото да не се допуска извличане от 

база данни. Новото изключение не 

бива да накърнява действащото 

задължително изключение за 

(10) Въпросната правна несигурност 

следва да се премахне, като се въведе 

задължително изключение за достъпа 

на научните организации до 

нормализирана информация във 

формат, който позволява 

извличането на информация от 

текст и данни, при условие че този 
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временните действия на 

възпроизвеждане по член 5, параграф 1 

от Директива 2001/29, което следва да 

продължи да се прилага по отношение 

на способите за извличане на 

информация от текст и данни, които не 

предполагат да се правят копия извън 

обхвата на изключението. Научните 

организации следва също така да се 

възползват от изключението, когато 

участват в публично-частни 

партньорства. 

процес се извършва от съответната 

научна организация. Носителите на 

права следва да могат да искат 

обезщетение във връзка с разходите, 

свързани с процеса на нормализация. 

Научните организации следва също 

така да се възползват от 

изключението, когато участват в 

публично-частни партньорства. Тези 

нови изключения не бива да 

накърняват действащото задължително 

изключение за временните действия на 

възпроизвеждане по член 5, параграф 1 

от Директива 2001/29, което следва да 

продължи да се прилага по отношение 

на способите за извличане на 

информация от текст и данни, които не 

предполагат да се правят копия извън 

обхвата на изключението. 

Or. en 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Не е необходимо да се 

предвижда обезщетение за носителите 

на права по отношение на използването 

в обхвата на въведеното с 

настоящата директива изключение 
за извличането на информация от текст 

и данни, предвид това, че с оглед на 

естеството и обхвата на 

изключението се очаква вредите да 

бъдат минимални. 

(13) Не е необходимо да се 

предвижда обезщетение за носителите 

на права по отношение на 

изключението, което позволява на 

научните организации, които нямат 

законен достъп до информация, да 

получат достъп до нормализирани 

данни, които са подходящи за 

извличането на информация от текст и 

данни, но само доколкото това 

обезщетение е пропорционално на 

разходите, свързани с процеса на 

нормализиране на данните. 

Or. en 
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Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 13 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Защитата на носителите на 

права срещу използването на набори 

от данни, получени единствено с цел 

извличане на информация от текст и 

данни, е необходима, за да се избегне 

злоупотребата с изключението и 

задължението, предвидени в 

настоящата директива. При все това 

в областта на научните изследвания 

наличието на тези набори от данни 

може да се окаже необходимо извън 

приключването на процеса на 

извличане на информация от текст и 

данни с цел проверка на резултатите 

от изследванията. Запазването на 

съответните набори от данни в 

случаите, в които не може да се 

гарантира, че повторната 

нормализация и повторният процес 

на извличане на информация от 

текст и данни ще доведат до същите 

резултати, следва да се регулира. За 

тази цел държавите членки следва да 

разполагат със съоръжения за 

съхранение на съответните набори 

от данни с цел да се даде възможност 

за извършването на проверка на 

резултатите от научните 

изследвания, което може да се окаже 

необходимо на по-късен етап. 

Or. en 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 15 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Докато програмите за 

дистанционно обучение и 

трансгранично образование се 

разработват предимно на равнището на 

висшето образование, цифрови средства 

и ресурси все повече се използват на 

всички равнища на образованието, по-

специално за подобряване и обогатяване 

на ученето. Поради това изключението 

или ограничението, предвидено в 

настоящата директива, следва да бъде от 

полза за всички образователни 

институции в основното, средното, 

професионалното и висшето 

образование, доколкото те извършват 

образователна дейност с нетърговска 

цел. Организационната структура и 

средствата за финансиране на 

образователната институция не са 

решаващи фактори за определяне на 

нетърговския характер на дейността. 

(15) Докато програмите за 

дистанционно обучение и 

трансгранично образование се 

разработват предимно на равнището на 

висшето образование, цифрови средства 

и ресурси все повече се използват в 

образованието на всички равнища на 

образованието, по-специално за 

подобряване и обогатяване на ученето. 

Поради това изключението или 

ограничението, предвидено в 

настоящата директива, следва да бъде от 

полза за всички преподавателски 

дейности, предоставяни от 

институциите независимо от 

тяхната организационна структура и 

начини на финансиране, доколкото 

тези институции са признати или 

акредитирани като учебни 

институции или доколкото те 

предлагат образователна програма, 

която е призната или акредитирана 

от съответния национален орган. 

Or. en 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Изключението или 

ограничението следва да обхване 

цифровото използване на произведения 

и други обекти, като например части 

или откъси от произведения за 

подпомагане, обогатяване или 

допълване на преподаването, 

включително свързаните с него учебни 

дейности. Произведения или други 

обекти следва да се използват по силата 

на изключението или ограничението 

(16) Изключението или 

ограничението следва да обхване 

цифровото използване на произведения 

и други обекти, като например части 

или откъси от произведения за 

подпомагане, обогатяване или 

допълване на преподаването, 

включително свързаните с него учебни 

дейности. Произведения или други 

обекти следва да се използват по силата 

на изключението или ограничението 
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единствено в контекста на дейности по 

преподаване и учене, осъществявани 

под ръководството на образователни 

институции, включително по време на 

изпити, и да се ограничат само до 

необходимото за целите на такива 

дейности. Изключението или 

ограничението следва да обхване 

използването както чрез цифрови 

средства в класната стая, така и 

онлайн чрез сигурната електронна 

мрежа на образователната 

институция, достъпът до която следва 

да бъде защитен, по-специално чрез 

процедури за автентификация. 

Изключението или ограничението 

следва да се разбира като обхващащо 

специфичните потребности от 

достъпност за хората с увреждания в 

контекста на илюстрирането при 

преподаване. 

единствено в контекста на дейности по 

преподаване и учене, осъществявани 

под ръководството на институции, 

които са признати или акредитирани 

от съответния национален орган 

като образователни институции, или 

в рамките на образователна програма, 

която е призната и акредитирана от 

съответния национален орган. 

Изключението или ограничението 

следва да обхване използването както 

чрез цифрови средства, когато 

преподаването се извършва 

физически, включително извън 

помещенията на институцията, така 

и онлайн чрез сигурната електронна 

мрежа на институцията, достъпът до 

която следва да бъде защитен, по-

специално чрез процедури за 

автентификация. Изключението или 

ограничението следва да се разбира като 

обхващащо специфичните потребности 

от достъпност за хората с увреждания в 

контекста на илюстрирането при 

преподаване. 

Or. en 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) По смисъла на настоящата 

директива произведенията и другите 

обекти следва да се смятат за постоянно 

включени в сбирката на институция в 

областта на културното наследство, 

когато са собственост или постоянно 

във владение на институцията в 

областта на културното наследство, 

например в резултат на прехвърляне на 

собствеността или лицензионни 

споразумения. 

(21) По смисъла на настоящата 

директива произведенията и другите 

обекти следва да се смятат за постоянно 

включени в сбирката на институция в 

областта на културното наследство, 

когато са собственост или постоянно 

във владение на институцията в 

областта на културното наследство, 

например в резултат на прехвърляне на 

собствеността, лицензионни 

споразумения или задължително 

депозиране. 
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Or. en 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 25 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25a) Като се има предвид 

съществуването на различия между 

тези практики за колективно 

управление между държавите членки 

и секторите на културата и 

творчеството, следва да се намери 

решение за случаите, в които 

механизмите за лицензиране не са 

ефективни решения, например поради 

липса на колективно лицензиране или 

поради факта, че нито една 

организация за колективно управление 

не е успяла да получи признание в 

дадена държава членка или за даден 

сектор. С оглед на такива случаи, в 

които липсват механизми за 

лицензиране, е необходимо да се 

предвиди изключение, което да 

позволява на институциите в 

областта на културното наследство 

да предоставят произведения извън 

търговско обращение, които се 

намират в тяхната сбирка, на 

разположение онлайн в рамките на 

собствените си сигурни технологични 

мрежи. При все това е необходимо 

също така да се предостави 

възможността на авторите да 

предоставят лицензии или да 

образуват организация за колективно 

управление, както и да се предвиди 

тяхното участие в определянето на 

това дали тези лицензии са налице 

или не. Освен това носителите на 

права следва да имат възможността 

да възразяват срещу включването на 

своите произведения в такива сигурни 

технологични мрежи. 
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Or. en 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Тъй като проектите за масова 

цифровизация може да изискват 

значителни инвестиции от институциите 

в областта на културното наследство, 

лицензиите, издадени чрез 

предвидените в настоящата директива 

механизми, не бива да им попречат да 

реализират разумни приходи, за да 

покрият лицензионните разходи и 

разходите за цифровизация и 

разпространение на произведенията и 

другите обекти, предмет на лицензията. 

(27) Тъй като проектите за масова 

цифровизация може да изискват 

значителни инвестиции от институциите 

в областта на културното наследство, 

лицензиите, издадени чрез 

предвидените в настоящата директива 

механизми, не бива да им попречат да 

реализират разумни приходи, които да 

допринесат за покриването на 
лицензионните разходи и разходите за 

цифровизация и разпространение на 

произведенията и другите обекти, 

предмет на лицензията. 

Or. en 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 30 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (30a) Опазването на културното 

наследство на Съюза е от 

изключително значение и то следва да 

бъде по-активно в полза на бъдещите 

поколения. Това следва да се постигне 

по-специално чрез опазването на 

наследството от публикации. За тази 

цел следва да се създаде законен 

депозит на Съюза, за да се гарантира, 

че публикациите, свързани със Съюза, 

например с правото на Съюза, с 

историята и процеса на интеграция 

на Съюза, с политиките на Съюза и 

демокрацията в Съюза, с 
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институционалните и 

парламентарните въпроси и с 

политиката – т.е. интелектуалната 

история на Съюза и бъдещото му 

наследство от публикации – 

системно се събират. Това 

наследство трябва не само да бъде 

съхранено чрез създаването на архив 

на Съюза за публикации, посветени на 

въпросите, свързани със Съюза, но то 

следва също така да бъде достъпно за 

гражданите на Съюза и за бъдещите 

поколения. Библиотеката на 

Европейския парламент в качеството 

си на библиотеката на единствената 

институция на Съюза, която пряко 

представлява гражданите на Съюза, 

следва да бъде определена като 

депозитната библиотека на Съюза. 

За да не се създава прекомерна 

тежест за издателите, печатниците 

и вносителите, единствено 

електронните публикации, например 

електронните книги, електронните 

вестници и електронните списания, 

следва да се депозират в 

библиотеката на Европейския 

парламент. Библиотеката на 

Европейския съюз следва да 

предоставя на читателите, под свой 

контрол, публикации, включени в 

законния депозит на Съюза в 

библиотеката на Европейския 

парламент, за целите на научните 

изследвания или образованието. Тези 

публикации не следва да се 

предоставят на разположение онлайн 

извън Парламента. 

Or. en 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 31 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Свободният и плуралистичен 

периодичен печат играе съществена 

роля за осигуряване на качеството на 

журналистиката и на достъпа на 

гражданите до информация. Той има 

основен принос за обществените дебати 

и правилното функциониране на 

демократичното общество. В прехода от 

печатни към цифрови издания 

издателите на публикации в пресата се 

сблъскват с трудности при 

лицензирането на онлайн 

използването на техните публикации 

и възвръщането на направените от 

тях инвестиции. При липсата на 

признат статут на издателите на 

публикации в пресата като носители 

на права лицензирането и неговата 

реализация в цифровата среда често 

пъти са сложни и неефективни. 

(31) Отвореният интернет и 

свободният и плуралистичен 

периодичен печат играят съществена 

роля за осигуряване на качеството на 

журналистиката и на достъпа на 

гражданите до информация. Те имат 

основен принос за обществените дебати 

и правилното функциониране на 

демократичното общество. В прехода от 

печатни към цифрови издания 

издателите на публикации в пресата се 

сблъскват с трудности при 

установяването на своя статут с цел 

предявяване на правата, които те 

притежават по закон или чрез 

преотстъпване, лицензия или други 

договорни условия. При липсата на 

признание, че по отношение на 

издателите на публикации в пресата 

важи презумпцията, че те могат да 

предявяват права по отношение на 

различните материали в техните 

публикации в пресата, лицензирането 

и неговата реализация в цифровата 

среда често пъти са сложни и 

неефективни. 

Or. en 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Необходимо е да се признае и 

допълнително да се поощри 

организационният и финансов принос 

на издателите при производството на 

публикации в пресата, за да се 

гарантира устойчивостта на издателския 

отрасъл. Поради това е необходимо на 

равнището на Съюза да се осигури 

(32) Необходимо е да се признае и 

допълнително да се поощри 

организационният и финансов принос 

на издателите при производството на 

публикации в пресата, за да се 

гарантира устойчивостта на издателския 

отрасъл. Поради това е необходимо на 

равнището на Съюза да се осигури 



 

PE601.094v01-00 22/64 PR\1119413BG.docx 

BG 

хармонизирана правна закрила за 

публикациите в пресата по отношение 

на цифровото им използване. 

Въпросната закрила следва ефективно 

да се гарантира чрез въвеждане в 

правото на Съюза на сродни на 

авторското право права по 

отношение на възпроизвеждането и 

предоставянето на публично 

разположение на публикации в пресата 

при цифровото им използване. 

хармонизирана правна закрила за 

публикациите в пресата по отношение 

на цифровото им използване. 

Въпросната закрила следва ефективно 

да се гарантира чрез въвеждане в 

правото на Съюза на презумпцията, че 

издателите на публикации в пресата 

имат право да защитават от свое 

име правата на авторите и да 

предявяват искове за компенсация по 

отношение на произведения, 

публикувани в техните публикации в 

пресата, и по отношение на цифровото 

им използване. 

Or. en 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) По смисъла на настоящата 

директива е необходимо да се даде 

определение на понятието „публикация 

в пресата“ по начин, който обхваща 

единствено журналистическите 

публикации, публикувани от доставчик 

на услуги, които са периодично или 

редовно обновявани в която и да е 

медия с цел информиране или 

развлечение. Тези публикации включват 

например всекидневните вестници, 

седмичните или месечните списания с 

обща или специална насоченост и 

новинарските сайтове в интернет. 

Периодичните публикации, които се 

публикуват за научни или академични 

цели, като например научните списания, 

не следва да бъдат обхванати от 

закрилата на публикациите в пресата по 

силата на настоящата директива. 

Въпросната закрила не обхваща 

действия като създаването на 

хипервръзки, което не представлява 

(33) По смисъла на настоящата 

директива е необходимо да се даде 

определение на понятието „публикация 

в пресата“ по начин, който обхваща 

единствено журналистическите 

публикации, публикувани от доставчик 

на услуги, които са периодично или 

редовно обновявани в която и да е 

медия с цел информиране или 

развлечение. Тези публикации включват 

например всекидневните вестници, 

седмичните или месечните списания с 

обща или специална насоченост и 

новинарските сайтове в интернет. 

Периодичните публикации, които се 

публикуват за научни или академични 

цели, като например научните списания, 

не следва да бъдат обхванати от 

закрилата на публикациите в пресата по 

силата на настоящата директива. 

Въпросната закрила не обхваща 

действия като използването на 

система за компютърни препратки 
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съобщаване на публиката. или индексиране като хипервръзките. 

Or. en 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) Правата, предоставени на 

издателите на публикации в пресата 

по силата на настоящата директива 

следва да имат същия обхват, както 

правата за възпроизвеждане и за 

предоставяне на публично 

разположение, предвидени в 

Директива 2001/29/ЕО, доколкото 

става дума за цифрово използване. 

Спрямо тях трябва да се прилагат 

същите разпоредби за изключенията 

и ограниченията, които са 

приложими за правата, предвидени в 

Директива 2001/29/ЕО, включително 

изключението за цитиране за такива 

цели като критика или обзор, 

предвидено в член 5, параграф 3, буква 

г) от посочената директива. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 38 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато съхраняват защитени с 

авторско право произведения и други 

обекти, качени от техните 

ползватели, и осигуряват на 

публиката достъп до тях, като по 

такъв начин излизат извън рамките 

Когато доставчиците на услуги на 

информационното общество участват 

активно и пряко в предоставянето на 

разположение на публиката на качено 

от ползватели съдържание и когато 

тази дейност не е с чисто 
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на обикновеното предоставяне на 

материална база и съобщаване на 

публиката, доставчиците на услуги на 

информационното общество са длъжни 

да сключват лицензионни споразумения 

с носителите на права, освен ако те 

отговарят на условията за 

освобождаване от отговорност по член 

14 от Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета34. 

технически, автоматичен и пасивен 

характер, те са длъжни да сключват 

лицензионни споразумения с 

носителите на права, освен ако те 

отговарят на условията за 

освобождаване от отговорност по член 

14 от Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета34. 

__________________ __________________ 

34 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на 

услугите на информационното 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1–16).  

34 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на 

услугите на информационното 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1 – 

16). 

Or. en 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 38 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на член 14 е 

необходимо да се провери дали 

доставчикът на услуги играе активна 

роля, включително чрез 

оптимизиране на представянето на 

качените произведения или обекти 

или тяхното рекламиране, 

независимо от естеството на 

използваните за тази цел средства. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 38 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантира функционирането на 

което и да е лицензионно споразумение, 

доставчиците на услуги на 

информационното общество, които 

съхраняват големи обеми защитени с 

авторско право произведения или 

други обекти, качени от техните 

ползватели, и осигуряват на 

публиката достъп до тях, следва да 

предприемат подходящи и 

пропорционални мерки, за да 

гарантират закрилата на произведенията 

или другите обекти, като например 

прилагане на ефективни технологии. 

Въпросното задължение следва да 

важи и в случаите, когато 

доставчиците на услуги на 

информационното общество 

отговарят на условията за 

освобождаване от отговорност по 

член 14 от Директива 2000/31/ЕО. 

За да се гарантира функционирането на 

което и да е лицензионно споразумение, 

доставчиците на услуги на 

информационното общество, които 

участват активно и пряко в 

предоставянето на разположение на 

публиката на качено от ползватели 

съдържание, следва да предприемат 

подходящи и пропорционални мерки, за 

да гарантират закрилата на 

произведенията или другите обекти, 

като например прилагане на ефективни 

технологии. 

Or. en 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Съображение 38 – параграф 3 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 С оглед на изпълнението на тези 

мерки носителите на права следва да 

предоставят на доставчиците на 

услуги точни данни за 

идентифициране на произведенията 

или обектите, върху които те 

смятат, че имат права, защитени с 

авторско право. Носителите на права 

следва да продължат да носят 
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отговорност за претенциите от 

трети страни по отношение на 

използването на произведения, които 

те определят като свои, при 

прилагането на всяко споразумение, 

постигнато с доставчика на услуги. 

Or. en 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Съображение 39 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) Сътрудничеството между 

доставчиците на услуги на 

информационното общество, които 

съхраняват големи обеми защитени с 

авторско право произведения или други 

обекти, качени от техните ползватели, и 

осигуряват на публиката достъп до тях, 

и носителите на права има съществено 

значение за функционирането на 

технологиите, като например 

технологиите за разпознаване на 

съдържание. В такива случаи 

носителите на права следва да 

предоставят необходимите данни, така 

че услугите да могат да идентифицират 

тяхното съдържание, а услугите да 

бъдат прозрачни за носителите на права 

по отношение на използваните 

технологии, за да може да се прецени 

доколко са подходящи. По-специално 

услугите следва да предоставят на 

носителите на права информация за 

вида на използваните технологии, 

начина на тяхното прилагане и 

успеваемостта им при разпознаването 

на съдържание на носителите на права. 

Освен това въпросните технологии 

следва да дават възможност на 

носителите на права да получават 

информация от доставчиците на услуги 

на информационното общество за 

(39) Сътрудничеството между 

доставчиците на услуги на 

информационното общество, които 

съхраняват големи обеми защитени с 

авторско право произведения или други 

обекти, качени от техните ползватели, и 

осигуряват на публиката достъп до тях, 

и носителите на права има съществено 

значение за функционирането на 

технологиите, като например 

технологиите за разпознаване на 

съдържание. В такива случаи 

носителите на права следва да 

предоставят необходимите данни, така 

че услугите да могат да идентифицират 

тяхното съдържание, а услугите да 

бъдат прозрачни за носителите на права 

по отношение на използваните 

технологии, за да може да се прецени 

доколко са подходящи. По-специално 

услугите следва да предоставят на 

носителите на права информация за 

вида на използваните технологии, 

начина на тяхното прилагане и 

точността им при разпознаването на 

съдържание на носителите на права. 

Освен това въпросните технологии 

следва да дават възможност на 

носителите на права да получават 

информация от доставчиците на услуги 

на информационното общество за 
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използването на тяхно съдържание, 

което е предмет на споразумение. 

използването на тяхно съдържание, 

което е предмет на споразумение. 

Or. en 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Съображение 41 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) Когато се изпълняват 

задълженията за прозрачност, следва да 

се вземат предвид особеностите на 

секторите с различно съдържание и на 

правата на авторите и артистите 

изпълнители във всеки сектор. 

Държавите членки следва да се 

консултират с всички заинтересовани 

страни, което следва да им помогне да 

определят специфичните за всеки 

сектор изисквания. Колективното 

договаряне следва да се разглежда като 

вариант за постигане на споразумение 

между съответните заинтересовани 

страни по отношение на прозрачността. 

Следва да се предвиди преходен период, 

за да могат да се приспособят сегашните 

практики на отчетност към 

задълженията за прозрачност. Не е 

необходимо задълженията за 

прозрачност да се прилагат за 

споразуменията, сключени с 

организации за колективно управление, 

тъй като спрямо тях вече се прилагат 

задълженията за прозрачност, 

предвидени в Директива 2014/26/ЕС. 

(41) Когато се изпълняват 

задълженията за прозрачност, следва да 

се вземат предвид особеностите на 

секторите с различно съдържание и на 

правата на авторите и артистите 

изпълнители във всеки сектор, както и 

значимостта на приноса на авторите 

и артистите изпълнители към 

цялото произведение или изпълнение. 

Държавите членки следва да се 

консултират с всички заинтересовани 

страни, което следва да им помогне да 

определят специфичните за всеки 

сектор изисквания и да улесни 

изготвянето на стандартни отчети 

и процедури за всеки сектор. 

Колективното договаряне следва да се 

разглежда като вариант за постигане на 

споразумение между съответните 

заинтересовани страни по отношение на 

прозрачността и ако са налице 

колективни трудови договори, 

съдържащи задължения за 

прозрачност, следва да се счита, че 

задълженията за прозрачност са 

изпълнени. Следва да се предвиди 

преходен период, за да могат да се 

приспособят сегашните практики на 

отчетност към задълженията за 

прозрачност. Не е необходимо 

задълженията за прозрачност да се 

прилагат за споразуменията, сключени с 

организации за колективно управление, 

тъй като спрямо тях вече се прилагат 

задълженията за прозрачност, 
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предвидени в Директива 2014/26/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  27 

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 несъразмерно ниско в сравнение 

със съответните непредвидени нетни 

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 

коригиране на възнаграждението, 

авторът или артистът изпълнител следва 

да има право да предяви иск пред съд 

или друг компетентен орган. 

Or. en 
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Изменение  28 

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 

Обосновка 

Предмет на член 13 от предложената директива са именно доставчиците на услуги 

на информационното общество и тази разпоредба се отнася до отговорностите, 

които се очаква те да поемат, когато прилагат споразумения, сключени с носителите 

на права във връзка с използването на произведения, защитени с авторско право. В 

този смисъл член 13 допълва правилата, определени в Директивата за електронната 

търговия. Съответно с оглед на правната яснота и правната сигурност е необходимо 

да се посочи, че това предложение за директива има допълваща роля към 

Директивата за електронната търговия, и ето защо в настоящия член 1, параграф 2 

се включва препратка към нея. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „институция в областта на 

културното наследство“ означава 

общодостъпни библиотека или музей, 

архивно учреждение или институция 

в областта на филмовото или 

звукозаписното наследство; 

(3) „институция в областта на 

културното наследство“ означава 

общественодостъпни библиотеки, 

образователни институции и музеи, 

както и архиви, институции за 

съхраняване на филмово и 

аудионаследство и обществени 

излъчващи организации, установени в 

държавите членки; 



 

PE601.094v01-00 30/64 PR\1119413BG.docx 

BG 

Or. en 

Обосновка 

Правото на Съюза вече предвижда дефиниция на „институции за културно 

наследство“ в Директивата за осиротелите произведения в съображения 1 и 23 и в 

член 1, параграф 1 и член 1, параграф 2, букви а) и б) от нея, както и в член 5, 

параграф 2, буква в) от Директивата относно информационното общество. 

Необходимо е да има последователност в определението за тези институции с оглед 

на правната сигурност. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 4 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) „преподавателска дейност“ 

означава образователен процес, който 

се осъществява в помещенията на 

организация, призната или 

акредитирана от съответния 

национален орган като образователна 

организация, или в рамките на 

образователна програма, призната 

или акредитирана от съответния 

национален орган; 

Or. en 

Обосновка 

Определението на „преподавателска дейност“ пояснява изключението, предвидено в 

член 4. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 4 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б)  „произведения извън търговско 

обращение“ означава произведения, 

които като цяло, във всички свои 

версии и прояви, вече не се предлагат в 

търговската мрежа чрез обичайните 
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канали за търговия и няма разумни 

основания да се очаква, че те ще 

бъдат предложени в търговската 

мрежа във всички свои версии и 

прояви, включително произведенията, 

които преди са се предлагали в 

търговската мрежа, както и 

произведенията, които никога не са 

били предлагани в търговската 

мрежа. 

Or. en 

Обосновка 

Определението на произведения извън търговско обращение е преместено в члена 

относно определенията и отразява дефиницията, която вече се използва от 

Комисията и носителите на права. 

 

Изменение  32 

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 лица, които имат законен 

достъп до произведения и други 

обекти, при условие че 

възпроизвеждането или изваждането 

на откъси се използва единствено с 

цел извличане на информация от 

текст и данни. 

Or. en 

Обосновка 

Свързаните с авторското право процеси при използването на технологии за извличане 

на информация от текст и данни не са самият процес на извличане на информация от 

текст и данни, който се състои от разчитане и анализ на съхранявана в цифров 
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формат информация, а процесът на осъществяване на достъп и процесът, чрез който 

информацията се нормализира, за да се предостави възможност за извършване на 

автоматизиран компютърен анализ. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 a (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 им предоставят 

възможност единствено да 

извършват извличане на информация 

от текст и данни. Държавите членки 

могат 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. 

Or. en 

Обосновка 

Когато вече нормализираните набори от данни се предоставят от издателите, те 

могат да налагат изискването за обезщетение за покриване на разходите, свързани с 

този процес. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 4 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Държавите членки определят 

съоръжението, което ще се използва 

за сигурно съхранение на наборите от 

данни, използвани за изследвания 

посредством технологии за извличане 

на информация от текст и данни. 

Това съоръжение предоставя достъп 

до тези набори от данни единствено с 

цел проверка. 

Or. en 

Обосновка 

Евентуалната злоупотреба с набори от данни чрез използването им за други цели 

следва да бъде разгледана, като се взема под внимание, че за целите на научните 

изследвания в много случаи е важно наборите от данни, въз основа на които се 

достига до заключения, да продължат да бъдат обект на проверки. За тази цел 

държавите членки следва да създадат съоръжения за съхранение на тези набори от 

данни, достъпът до които се ограничава до проверката на научните изследвания. 

 

Изменение  35 

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 до 

степен, която е оправдана от 

предвидената образователна цел, при 

условие че това използване: 

Or. en 
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Обосновка 

Независимо кои са конкретните доставчици на образование, използването на 

защитени с авторско право материали за целите на илюстрирането при преподаване 

трябва да се ограничи до дейностите от чисто образователно естество. 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 – буква a) 

 

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; 

Or. en 

Обосновка 

Използването на изключението, предвидено в член 4, параграф 1, трябва да се 

ограничи до лицата, участващи в преподавателската дейност, например учениците 

или студентите и преподавателите. 

 

Изменение  37 

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 има адекватни и съобразени 

с потребностите и спецификата на 

образователните институции 

лицензионни споразумения за 

действията, описани в параграф 1. 

Or. en 
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Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки, които се възползват 

от нормата на първата алинея, 

предприемат необходимите мерки, за да 

осигурят наличност и видимост на 

лицензиите за действията, описани в 

параграф 1, за образователните 

институции. 

Държавите членки, които се възползват 

от нормата на първата алинея, 

предприемат необходимите мерки, за да 

осигурят наличност, достъпност и 

видимост на лицензионните 

споразумения за действията, описани в 

параграф 1, за образователните 

институции. 

Or. en 

Обосновка 

Когато преподаването се извършва с търговска цел, държавите членки могат да 

наложат задължението за изплащане на обезщетение за използването на 

материалите, дори ако съответният курс е акредитиран или признат. Няколко 

държави членки вече са приложили изключение или ограничение за илюстрирането за 

преподавателски цели, включително във връзка с условията на лицензионните 

споразумения. 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Не по-рано от ... [три години след 

влизането в сила на настоящата 

директива] Комисията, след като се 

консултира с всички заинтересовани 

страни, представя доклад на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно наличието на такива 

лицензионни споразумения с оглед на 

предлагането на подобрения, ако това 

е необходимо. 

Or. en 
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Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавите членки 

предвиждат изключение за 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, което позволява на 

институциите в областта на 

културното наследство да правят 

копия от произведения извън 

търговско обращение, постоянно 

съхранявани в техните сбирки, които 

са на разположение в техните 

сигурни електронни мрежи за 

нетърговски цели, при условие че е 

посочено името на автора или на друг 

установим носител на права, освен 

когато такова посочване се окаже 

невъзможно. 

Or. en 

Обосновка 

Като се отчита значението на опазването на произведения и други обекти, държани 

постоянно в сбирките на институциите в областта на културното наследство, и 

като се отчита необходимостта от улесняване на неизключителното лицензиране 

чрез организациите за колективно управление, за да се създаде възможност за 

разпространение чрез затворени и сигурни портали за нетърговски цели в областта 

на културата, е важно да се намери решение във връзка с произведенията и 

секторите, за които липсва система на лицензиране. 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Всички носители на права 

могат по всяко време да възразят 

срещу третирането на техните 

произведения или други обекти като 

произведения или обекти извън 

търговско обращение и да изключат 

своите произведения от 

предоставянето им на разположение 

в сигурна електронна мрежа на 

институция в областта на 

културното наследство. 

Or. en 

Обосновка 

Носителите на права могат да възразят срещу включването на тяхното произведение 

в такива сигурни портали. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. Държавите членки могат да 

предвидят, че приетото съгласно 

параграф 1 изключение не е 

приложимо изобщо или не е 

приложимо по отношение на 

специфични видове произведения или 

други обекти, доколкото 

неизключителните лицензии, 

предвидени в параграф 1, са на 

разположение или може разумно да се 

очаква, че ще бъдат на разположение. 

Or. en 
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Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 г (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1г. Държавите членки, като се 

консултират с носителите на права, 

с организациите за колективно 

управление и с институциите в 

областта на културното наследство, 

определят наличието на такива 

решения, основани на лицензиране. 

Or. en 

Обосновка 

Възниква необходимост да се предвиди възможност за предоставянето на такива 

лицензии, както и те да бъдат взети предвид при определяне на обстоятелството 

дали са налице такива лицензии или не. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Смята се, че едно произведение или 

друг обект е извън търговско 

обращение, когато произведението 

или обектът в своята цялост, във 

всички свои преводи, версии и прояви, 

не е на разположение на публиката 

чрез обичайните търговски канали и 

не може разумно да се очаква, че ще 

бъде на разположение по този начин. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Определението е преместено в член 2, който съдържа определенията. 
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Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки, като се консултират 

с носителите на права, организациите за 

колективно управление и институциите 

в областта на културното наследство, 

гарантират, че критериите, които се 

прилагат, за да се определи дали 

техните произведения и други обекти 

могат да бъдат лицензирани в 

съответствие с параграф 1, не 

надхвърлят необходимото и разумното 

и не изключват възможността да се 

определи статут извън търговско 

обращение на сбирка в нейната цялост, 

когато е разумно да се предположи, че 

всички произведения или други обекти 

в сбирката са извън търговско 

обращение. 

Държавите членки, като се консултират 

с носителите на права, организациите за 

колективно управление и институциите 

в областта на културното наследство, 

гарантират, че критериите, които се 

прилагат, за да се определи дали 

техните произведения и други обекти 

могат да бъдат лицензирани в 

съответствие с параграф 1 или 

използвани в съответствие с 

параграф 1а, не надхвърлят 

необходимото и разумното и не 

изключват възможността да се определи 

статут извън търговско обращение на 

сбирка в нейната цялост, когато е 

разумно да се предположи, че всички 

произведения или други обекти в 

сбирката са извън търговско обращение. 

Or. en 

Обосновка 

Необходимо е да се включи препратка към параграф 1а, за да се гарантира, че 

носителите на права са включени дори при определянето на необходимите и разумни 

изисквания, с оглед на определянето на това дали те могат да попаднат в обхвата на 

предвидените изключения. 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки предвиждат 

предприемането на подходящи мерки за 

публично оповестяване на: 

3. Държавите членки предвиждат 

предприемането на ефективни и 

проверими мерки за публично 

оповестяване на: 

a)  обявяването на произведения или 

други обекти за произведения или 

a)  обявяването на произведения или 

други обекти за произведения или 
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обекти извън търговско обращение; обекти извън търговско обращение; 

б)  лицензията, и по-специално 

нейната приложимост спрямо 

непредставените носители на права; 

б)  лицензията, и по-специално 

нейната приложимост спрямо 

непредставените носители на права; 

в) възможността носителите на 

права да направят възражение, посочена 

в буква параграф 1, буква в); 

в) възможността носителите на 

права да направят възражение, посочена 

в параграф 1, буква в) или в параграф 

1а, 

включително в рамките на разумен срок 

преди произведенията или другите 

обекти да бъдат цифровизирани, 

разпространени, съобщени на публиката 

или предоставени на разположение. 

включително в рамките на 

шестмесечен срок преди 

произведенията или другите обекти да 

бъдат цифровизирани, разпространени, 

съобщени на публиката или 

предоставени на разположение. 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с измененията към предходните параграфи и с 

решението на Съда на Европейския съюз. 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат 

за произведения или други обекти на 

граждани на трети държави, с 

изключение на случаите, в които са 

приложими букви а) и б) от параграф 4. 

5. Параграфи 1 – 1в, 2 и 3 не се 

прилагат за произведения или други 

обекти на граждани на трети държави, с 

изключение на случаите, в които са 

приложими букви а) и б) от параграф 4. 

Or. en 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 8 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Произведенията или другите 1. Произведенията или другите 
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обекти, обхванати от лицензия, издадена 

в съответствие с член 7, могат да се 

използват от институцията в областта на 

културното наследство във всички 

държави членки при спазване на 

условията на лицензията. 

обекти, обхванати от лицензия, издадена 

в съответствие с член 7, параграф 1, 

могат да се използват от институцията в 

областта на културното наследство във 

всички държави членки при спазване на 

условията на лицензията. 

Произведенията или другите обекти, 

използвани в съответствие с член 7, 

параграф 1а, могат да се използват 

от институции в областта на 

културното наследство във всички 

държави членки. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел да отрази измененията в член 7, както и да предостави 

възможност за по-широк достъп до портал, чрез който може да бъде получен достъп 

до информация относно лицензиите. 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 8 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

информацията, която позволява да 

бъдат идентифицирани произведенията 

или другите обекти, обхванати от 

лицензия, издадена в съответствие с 

член 7, и информацията относно 

възможността носителите на права да 

направят възражение съгласно член 7, 

параграф 1, буква в) са публично 

достъпни в единен онлайн портал в 

продължение на най-малко шест месеца 

преди произведенията или другите 

обекти да бъдат цифровизирани, 

разпространени, съобщени на публиката 

или предоставени на разположение в 

други държави членки извън държавата 

членка, в която е издадена лицензията, и 

за целия срок на лицензията. 

2. Държавите членки гарантират, че 

информацията, която позволява да 

бъдат идентифицирани произведенията 

или другите обекти, обхванати от 

лицензия, издадена в съответствие с 

член 7, параграф 1 или посочена в член 

7, параграф 1а, и информацията 

относно възможността носителите на 

права да направят възражение съгласно 

член 7, параграф 1, буква в) и член 7, 

параграф 1б са публично достъпни в 

единен публично достъпен онлайн 

портал в продължение на най-малко 

шест месеца преди произведенията или 

другите обекти да бъдат 

цифровизирани, разпространени, 

съобщени на публиката или 

предоставени на разположение в други 

държави членки извън държавата 

членка, в която е издадена лицензията, и 
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за целия срок на лицензията. 

Or. en 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 9 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки осигуряват редовен 

диалог между представителните 

организации на ползвателите и 

носителите на права и всички други 

организации на заинтересовани страни с 

цел, въз основа на специфичен за всеки 

отделен сектор подход, да се утвърди 

значението и ползата от лицензионните 

механизми по член 7, параграф 1, да се 

осигури ефикасността на гаранциите за 

носителите на права по настоящата 

глава, особено по отношение на мерките 

за придаване на публичност, и — когато 

е приложимо, — да се подпомогне 

определянето на критериите по член 7, 

параграф 2, втора алинея. 

Държавите членки осигуряват редовен 

диалог между представителните 

организации на ползвателите и 

носителите на права и всички други 

организации на заинтересовани страни с 

цел, въз основа на специфичен за всеки 

отделен сектор подход, да се утвърди 

значението на и ползата от 

лицензионните механизми по член 7, 

параграф 1 и функционирането на 

изключението, посочено в член 7, 

параграф 1а, да се осигури 

ефикасността на гаранциите за 

носителите на права по настоящата 

глава, особено по отношение на мерките 

за придаване на публичност, и – когато 

е приложимо, – да се подпомогне 

определянето на критериите по член 7, 

параграф 2, втора алинея. 

Or. en 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Дял III – Глава 2 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 CHAPTER 2a 

 Достъп до публикации на ЕС 

 Член 10а 

 Законно депозиране в полза на Съюза 
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 1. Всяка електронна публикация 

по въпроси, свързани със Съюза, 

например с правото на Съюза, 

историята и интеграцията на Съюза, 

политиките на Съюза и 

демокрацията, институционалните и 

парламентарните въпроси в Съюза, 

както и неговите политики, която е 

на разположение на обществеността 

в Съюза, подлежи на законно 

депозиране в полза на Съюза.  

 2. Библиотеката на Европейския 

парламент има право на доставка на 

едно безплатно копие от всяка 

публикация, посочена в параграф 1. 

 3. Задължението, установено в 

параграф 1, се прилага по отношение 

на издателите, печатниците и 

вносителите на публикации за 

произведенията, които те 

публикуват, отпечатват или внасят 

в Съюза.  

 4. От деня на доставката им в 

библиотеката на Европейския 

парламент публикациите, посочени в 

параграф 1, стават част от нейната 

постоянна сбирка. Те се предоставят 

на разположение на ползвателите в 

помещенията на библиотеката на 

Европейския парламент 

изключително за целите на научни 

изследвания или образователни 

дейности, провеждани от 

акредитирани научни изследователи, 

и под контрола на библиотеката на 

Европейския парламент.  

 5.  Комисията приема актове, с 

които уточнява реда и условията за 

доставка в библиотеката на 

Европейския парламент на 

публикациите, посочени в параграф 1.  

Or. en 
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Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 11 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки предоставят 

на издателите на публикации в пресата 

правата, предвидени в член 2 и в член 

3, параграф 2 от Директива 

2001/29/ЕО, при цифровото използване 

на техните публикации в пресата. 

1. Държавите членки се 

придържат към презумпцията, че 
издателите на публикации в пресата 

представляват авторите на 

литературни произведения, 

съдържащи се в тези публикации, 

както и  че те имат юридическата 

правоспособност да завеждат дела в 

съда от свое име при защитата на 

правата на тези автори за цифровото 

използване на техните публикации в 

пресата. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е към предизвикателствата, пред които са изправени издателите на 

публикации в пресата при осъществяването на производните права, от които те 

зависят, за да се защитят инвестициите в тяхната публикация, да се подхожда по 

начин, който укрепва позицията на издателите на публикации в пресата, без да се 

предизвикват смущения за други сектори. По този начин на издателите на публикации 

в пресата се предоставя правото да завеждат съдебни дела от свое име срещу 

нарушителите на правата, притежавани от авторите на произведенията, 

съдържащи се в тяхната публикация в пресата, и се въвежда презумпцията, че 

издателите осъществяват представителство във връзка с произведенията, включени 

в публикацията в пресата. 

 

Изменение  53 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Параграф 1 не се прилага за 

наказателни производства. 

Or. en 
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Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 11 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Членове 5—8 от Директива 

2001/29/ЕО и Директива 2012/28/ЕС се 

прилагат mutatis mutandis по 

отношение на правата, посочени в 

параграф 1. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Член 11 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Посочените в параграф 1 права 

се погасяват 20 години след 

публикуването на публикацията в 

пресата. Този срок започва да тече от 

първо число на месец януари на 

годината след датата на публикуване. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Член 13 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Доставчиците на услуги на 

информационното общество, които 

съхраняват големи обеми 

произведения и други обекти, качени 

от техните ползватели, и осигуряват 

на публиката достъп до тях, 

предприемат в сътрудничество с 

носителите на права мерки за 

1. Доставчиците на услуги на 

информационното общество, които 

участват активно и пряко в 

предоставянето на разположение на 

публиката на качено от ползватели 

съдържание, като тази дейност не е с 

чисто технически, автоматичен и 

пасивен характер, предприемат 
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гарантиране на действието на 

споразуменията, сключени с 

носителите на права за използване на 

техни произведения или други обекти 

или за недопускане в техните услуги 

да се предлагат произведения или 

други обекти, идентифицирани от 

носителите на права в 

сътрудничество с доставчиците на 

услуги. Тези мерки, като например 

използването на ефективни 

технологии за разпознаване на 

съдържание, трябва да са подходящи 

и съразмерни. Доставчиците на услуги 

предоставят на носителите на права 

адекватна информация за 
функционирането и прилагането на 

мерките, както и при необходимост 

адекватно отчитане на 

разпознаването и използването на 

произведения и други обекти. 

подходящи и съразмерни мерки, за да 

се осигури функционирането на 

споразуменията, сключени с 

притежатели на права за 

използването на техните 

произведения. 

Or. en 

Обосновка 

Член 13 допълва вече установените в Директива 2000/13/ЕО режими на отговорност, 

доколкото член 13 има за цел да гарантира ефективното изпълнение на 

споразуменията, сключени между доставчиците на онлайн услуги и носителите на 

права за използването на произведенията. Изменението внася яснота по въпроса към 

кои доставчици на онлайн услуги се отнася, като се използват същите класификации 

на доставчиците на услуги, както по Директива 2000/13/ЕО. 

 

Изменение  57 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. За целите на гарантирането на 

действието на споразуменията, 

посочени в параграф 1, носителите на 

права предоставят на доставчиците 

на услуги точно идентифицирани 

произведения или други обекти, върху 

които имат права. Доставчиците на 

услуги информират носителите на 
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права за предприетите мерки и за 

точността на тяхното 

функциониране, както и, когато е 

уместно, периодично докладват 

относно признаването и 

използването на произведенията и 

другите обекти. 

Or. en 

Обосновка 

Прозрачността при прилагането на мерките, приети от доставчиците на услуги, е 

свързана с управлението на авторските права от страна на техните носители. 

Прилагането на тези мерки изисква носителите на права да идентифицират точно 

произведенията като свое притежание или като обект на предоставена им лицензия.  

Следователно, докато доставчиците на услуги са отговорни за функционирането на 

предприетите мерки, носителите на права следят за осъществяването на 

притежаваните от тях права върху произведенията. 

 

Изменение  58 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки 

гарантират, че доставчиците на 

услуги по параграф 1 въвеждат 

механизми за подаване на жалби и 

защита, които са на разположение на 

ползвателите при възникване на 

спорове относно прилагането на 

мерките, посочени в параграф 1. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Мерките, посочени в параграф 
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1, се прилагат, без да се засяга 

използването на произведения, 

създадени в условията на изключение 

или ограничение по отношение на 

авторското право. За тази цел 

държавите членки гарантират, че на 

ползвателите е разрешено да 

осъществяват бърза и ефективна 

комуникация с носителите на права, 

които са поискали прилагането на 

посочените в параграф 1 мерки, за да 

могат да оспорят прилагането на 

тези мерки. 

Or. en 

Обосновка 

Във връзка с процеса не може да се подценява въздействието на идентифицирането 

на качено от ползвателя съдържание, което попада в обхвата на изключение или 

ограничение по отношение на авторското право. За да се осигури трайно прилагане на 

изключения и ограничения, които са основани на съображения от обществен интерес, 

комуникацията между ползвателите и носителите на права трябва да бъде ефикасна. 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Държавите членки 

гарантират, че националното 

законодателство предоставя на 

ползвателите достъп до съд или друг 

компетентен орган за целите на 

предявяването на правото им на 

използване при условията на 

изключение или ограничение. 

Or. en 

 

Изменение  61 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки улесняват, 

когато е целесъобразно, 

сътрудничеството между доставчиците 

на услуги на информационното 

общество и носителите на права чрез 

диалози със заинтересованите страни за 

определяне на добрите практики, като 

например подходящи и съразмерни 

технологии за разпознаване на 

съдържание, като се отчитат между 

другото естеството на услугите, 

наличността на технологии и тяхната 

ефективност в светлината на 

технологичното развитие. 

3. Държавите членки улесняват, 

когато е целесъобразно, 

сътрудничеството между доставчиците 

на услуги на информационното 

общество и носителите на права чрез 

диалози със заинтересованите страни за 

определяне на най-добрите практики за 

прилагането на подходящи и 

пропорционални мерки за разпознаване 

на съдържание, като се отчитат между 

другото естеството на услугите, 

наличността на технологии и тяхната 

ефективност в светлината на 

технологичното развитие. 

Or. en 

 

Изменение  62 

Предложение за директива 

Член 14 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

авторите и артистите изпълнители 

получават редовно и с оглед на 

особеностите на всеки сектор 

своевременна, адекватна и достатъчна 

информация за използването на техните 

произведения и изпълнения от лицата, 

на които са отстъпили по лицензия или 

прехвърлили своите права, особено по 

отношение на начините на използване, 

реализираните приходи и дължимото 

възнаграждение. 

1. Държавите членки гарантират, че 

при наличие на задължения за 

плащане авторите и артистите 

изпълнители по договорно 

правоотношение получават редовно и с 

оглед на особеностите на всеки сектор 

своевременна, адекватна, точна  и 

достатъчна информация за използването 

на техните произведения и изпълнения 

от лицата, на които са отстъпили по 

лицензия или прехвърлили своите 

права, особено по отношение на 

начините на използване, начините на 

рекламиране, реализираните приходи и 

дължимото възнаграждение. 

Or. en 
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Обосновка 

Измененията са предложени за внасяне на повече яснота и правна сигурност. 

 

Изменение  63 

Предложение за директива 

Член 15 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

авторите и артистите изпълнители имат 

право да поискат подходящо 

допълнително възнаграждение от 

страната, с която са сключили 

договор за упражняване на права, 

когато първоначално договореното 
възнаграждение е несъразмерно ниско в 

сравнение с последващите приходи и 

ползи от използването на 

произведенията или изпълненията. 

Държавите членки гарантират, че 

авторите и артистите изпълнители имат 

право на справедливо възнаграждение 

за използването на техните 

произведения. 

Or. en 

 

Изменение  64 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки гарантират, че 

авторите и артистите изпълнители, 

както и техните представителни 

организации имат право да искат 

подходящо допълнително 

възнаграждение от страната, с 

която са сключили договор за 

упражняване на права, когато 

първоначално договореното 

възнаграждение е несъразмерно ниско 

в сравнение с последващите реални 

приходи и ползи от използването на 

произведенията или изпълненията. 
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Or. en 

Обосновка 

Макар авторите и артистите изпълнители да са в центъра на творческия процес, те 

често продължават да са изправени пред предизвикателства като осигуряването на 

издръжката на своя живот и трудностите в преговорите за техните права. 

Признаването на правото им на справедливо възнаграждение за използването на 

техните произведения и възможността за назначаване на представители, които от 

тяхно име да действат за коригиране на договорите, са средство за засилване на 

позицията на авторите и артистите изпълнители, без да се създават неоснователни 

претенции във връзка с инвестицията, извършена от други лица. 

 

Изменение  65 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Представителните организации, 

определени от авторите и 

артистите изпълнители, могат от 

тяхно име да завеждат дела в съда 

във връзка със спорове. 

Or. en 

Обосновка 

Авторите и артистите изпълнители често са изправени пред предизвикателства при 

завеждането на дела по спорове с други носители на права. Възможността техните 

представители да завеждат съдебни дела от тяхно име улеснява тези процеси. 

 

Изменение  66 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 – буква a 

Директива 96/9/ЕО 

Член 6 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„б) когато се използва с 

единствената цел да се илюстрира 

преподаване или научно изследване, с 

уговорката да е посочен източникът, и в 

обем, оправдан от нетърговската цел, 

„б) когато се използва с 

единствената цел да се илюстрира 

преподаване или научно изследване, с 

уговорката да е посочен източникът, и 

доколкото използването е ограничено 
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която се преследва, без да се 

накърняват изключенията и 

ограничението, предвидени в Директива 

[настоящата Директива]“; 

до специфичната група лица, 

участващи в преподавателска 

дейност, без да се накърняват 

изключенията и ограничението, 

предвидени в Директива [настоящата 

Директива]“; 

Or. en 

 

Изменение  67 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 – буква a а (нова) 

Директива 96/9/ЕО 

Член 6 – параграф 2 – буква г а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) В член 6, параграф 2 се добавя 

следната буква: 

 „га) в случаите на възпроизвеждане 

или извличане от база данни 

единствено за целите на извличане на 

информация от текст и данни, както 

е предвидено в Директива ... 

[настоящата директива];“ 

Or. en 

 

Изменение  68 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 – буква б 

Директива 96/9/ЕО  

Член 9 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„б) в случай на извличане за 

илюстриране на преподаване или 

научно изследване, с уговорката да е 

посочен източникът, и в обем, оправдан 

от нетърговската цел, която се 

преследва, без да се накърняват 

изключенията и ограничението, 

„б) в случай на извличане за 

илюстриране на преподаване или 

научно изследване, с уговорката да е 

посочен източникът, и доколкото 

използването е ограничено до 

специфичната група лица, участващи 

в преподавателска дейност, без да се 
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предвидени в Директива [настоящата 

Директива];“ 

накърняват изключенията и 

ограничението, предвидени в Директива 

[настоящата директива]“; 

Or. en 

 

Изменение  69 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 – буква б а (нова) 

Директива 96/9/ЕО  

Член 9 – буква в а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) В член 9 се добавя следната 

буква: 

 „ва) в случаите на възпроизвеждане 

или извличане от база данни 

единствено за целите на извличане на 

информация от текст и данни, както 

е предвидено в Директива ... 

[настоящата директива];“ 

Or. en 

 

Изменение  70 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 2 – буква a а (нова) 

Директива 2001/29/ЕО  

Член 5 – параграф 2 – буква д a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) В член 5, параграф 2 се добавя 

следната буква: 

 „да) в случаите на възпроизвеждане 

на произведения или други обекти 

единствено за целите на извличане на 

информация от текст и данни, както 

е предвидено в Директива ... 

[настоящата директива];“ 
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Or. en 

 

Изменение  71 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 2 – буква б 

Директива 2001/29/ЕО  

Член 5 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„a) използване с единствена цел за 

илюстриране при преподаване или 

научни изследвания, с уговорката да е 

посочен източникът, включително 

името на автора, освен ако това се окаже 

невъзможно, и доколкото е оправдано 

от преследваната нетърговска цел, 

без да се накърняват изключенията и 

ограничението, предвидени в Директива 

[настоящата Директива];“ 

„a) използване с единствената цел 

да се илюстрират преподаване или 

научни изследвания, с уговорката да е 

посочен източникът, включително 

името на автора, освен ако това се окаже 

невъзможно, и доколкото използването 

е ограничено до специфичната група 

лица, участващи в преподавателска 

дейност, без да се накърняват 

изключенията и ограничението, 

предвидени в Директива [настоящата 

директива]“; 

Or. en 

 

Изменение  72 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Разпоредбите на член 11 се 

прилагат също така за публикациите в 

пресата, публикувани преди [датата, 

посочена в член 21, параграф 1]. 

2. Разпоредбите на член 11 се 

прилагат и за публикациите в пресата, 

публикувани преди ... [12 месеца след 

датата на влизане в сила на 

настоящата директива], но само 

доколкото произведенията, 

съдържащи се в публикациите в 

пресата, са използвани след 

изтичането на [12 месеца след 

датата на влизане в сила на 

настоящата директива]. 
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Or. en 

Обосновка 

Прилагането на нови права, предвидени в настоящата директива, към случаите на 

използване в миналото би довело до неоснователно прилагане на нов закон, чието 

приемане със сигурност не могло да бъде предвидено.  Въпреки това прилагането на 

такова ново право за използване на произведения, съдържащи се в публикации в 

пресата още преди влизането в сила на настоящата директива, е предвидимо и е в 

съответствие със закона, тъй като това използване се извършва след влизането в 

сила на посоченото ново право. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Авторското право в цифровия единен пазар 

 

Обхват и цел 

 

Предложената директива дава отговор на предизвикателството за осигуряване на 

закрила на авторското право в рамките на цифровия единен пазар. Трябва да бъдат 

разгледани редица въпроси, включително цифровото използване и цифровото 

преобразуване на произведения и други обекти, защитени от авторското право, като 

например цифровизацията на тези произведения, прилагането на цифрови 

технологични процеси за произведения, например извличането на информация от текст 

и данни от възпроизведени произведения или откъси от тях, защитени с авторско право, 

и лесният достъп до тези произведения, който цифровите технологии предоставят на 

европейските граждани.   

 

Носителите на авторските права са изправени пред редица предизвикателства в един 

постоянно променящ се пазар, който е зависим от променливите модели на използване. 

Поради развитието на цифровите технологии бизнес моделите в секторите на 

творческата дейност и културата са изправени пред предизвикателства, подобни на 

предизвикателствата в други сектори. Тези предизвикателства са още по-големи, когато 

носителите на права срещат трудности и при упражняването на своите права върху 

произведенията. Измененията на авторското право могат да спомогнат за преодоляване 

на тези проблеми в случаите, в които предизвикателствата се дължат на действия от 

значение за авторското право.  

 

Има случаи, в които секторите на творческата дейност и културата са отговорили на 

тези предизвикателства, като в сътрудничество с доставчиците на други услуги или с 

други заинтересовани субекти са успели да намерят ориентирани към пазара решения. 

Решенията трябва да бъдат балансирани, така че да се гарантира защита на носителите 

на права, като същевременно се дава възможност на други заинтересовани субекти да 

разпространяват техните произведения, както и да се гарантира, че произведенията на 

носителите на права достигат до потребителите по различни начини. Във всеки сектор 

веригата на създаване на стойност включва голям брой заинтересовани субекти, които 

са зависими един от друг. Законодателят не следва да се намесва в договорни 

отношения, а да гарантира зачитането на авторското право.  

 

Не следва да се приема, че действията от значение за авторското право, извършени в 

аналогова среда, са идентични на тези в цифровата среда и че дадено правило, което е 

ефективно в аналогичната среда, ще функционира в цифровата среда. Що се отнася до 

авторското право в рамките на цифровия единен пазар, действията от значение за това 

право в цифровата среда трябва да бъдат разглеждани по балансиран начин, както е в 

сегашното законодателство по отношение на действията от значение за авторското 

право, извършвани в аналоговата среда. Взаимното допълване между настоящата 

директива и други законодателни актове на Съюза е отразено в нормативно уредените 

изключения и ограничения, процесите във връзка с лицензионните споразумения и в 

уточняването на приложимостта на авторското право към цифровото използване.  

 

За по-ефективното функциониране на единния цифров пазар и на авторското право в 
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рамките на този пазар е необходима правна сигурност и по-голяма хармонизация в 

прилагането на авторското право. 

 

Извличане на информация от текст и данни 

 

Извличането на информация от текст и данни предоставя възможност за разчитане и 

анализ на големи обеми информация, съхранявана в цифров формат, с цел да се 

придобият нови знания и да се разкрият нови тенденции. За извличането на 

информация от текст и данни най-напред е необходимо да се осъществи достъп до тази 

информация, както и тя да се възпроизведе. Едва след като информацията бъде 

нормализирана, може да се пристъпи към обработката ѝ посредством извличане от 

текст и данни. Ако се приеме, че достъпът до информацията е законосъобразен, тази 

нормализация представлява използване, което е защитено с авторско право, тъй като тя 

се състои във възпроизвеждане чрез промяна на формата на информацията или чрез 

нейното извличане от база данни във формат, който може да бъде обработен. Така 

самият процес на извличане на информация от текст и данни, който представлява само 

разчитане и анализиране на нормализирана информация, не е от значение за авторските 

права, а от значение за тях са достъпът и нормализирането на информацията с оглед на 

нейния автоматизиран анализ.  

 

Процесът на достъп до информация, която е защитена от авторско право, е вече 

регулиран в достиженията на правото на ЕС в областта на авторското право. Исканото 

изключение е необходимо, за да се улесни възпроизвеждането и извличането, 

осъществявани в процеса на нормализиране. Когато лицата със законен достъп до 

данни осъществяват нормализация на тези данни за целите на възпроизвеждането или 

извличането, вредите за издателите са минимални. Когато обаче самите издатели 

предоставят набори от нормализирани данни, те могат да поискат обезщетение за 

покриване на разходите за нормализацията.  

 

Често за научните организации е трудно да получат достъп до много научни 

публикации, които са им необходими за научни изследвания чрез извличането на 

информация от текст и данни. Възможно е научните организации да нямат достъп до 

публикации и поради това да не могат да извършват нормализация на данни. За да се 

подпомагат иновациите и научните изследвания, издателите са длъжни да предоставят 

на научните организации набори от нормализирани данни, но те имат право да искат 

обезщетение за покриване на разходите за нормализацията. 

 

Следва да бъдат предвидени мерки срещу евентуални злоупотреби с набори от данни, 

когато се използват за други цели. Въпреки това, в много случаи по отношение на 

научните изследвания е важно да има възможност за проверка на основните набори от 

данни, въз основа на които са направени заключения от тези изследвания. За тази цел 

държавите членки следва да създадат капацитет за съхранение на тези набори от данни, 

достъпът до които обаче да се ограничи до проверки за целите на научни изследвания. 

 

Използване на произведения и други обекти в рамките на цифрови и 

трансгранични преподавателски дейности 

 

Образованието е процес на учене през целия живот. Поради това отговорност за 

провеждането на образованието се възлага и на институции, които не са традиционни 
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учебни заведения. Учебни програми се предлагат от училища, университети, частни 

образователни заведения, неправителствени организации и други заведения. 

Независимо кои са конкретните доставчици на услуги по образование, използването на 

защитени с авторско право материали за целите на илюстрирането при преподаване 

трябва да се ограничи до чисто образователните дейности. Държавите членки 

разполагат със системи за признаване на образователните институции и за акредитация 

на техните учебни програми. Изключението за целите на илюстрирането при 

преподаване трябва да покрие цялото формално образование в училищата и 

университетите, тъй като те са признати или акредитирани образователни институции. 

Това изключение следва обаче да обхваща и други образователни програми, 

акредитирани от националните органи. Изключението се отнася до преподаването, а не 

до образователните институции. Да се прави изключение за преподаването в 

зависимост от мястото, където то се осъществява, е несъвместимо с целта за учене през 

целия живот. Следователно изключението трябва да бъде пряко свързано с „учебни 

дейности“, където и да се провеждат те. „Преподавателска дейност“ може да се 

определи като „образователен процес, който се осъществява i) в помещенията на 

организация, призната или акредитирана от компетентния национален орган като 

образователна институция, или ii) в рамките на образователна програма, призната или 

акредитирана от съответния национален орган“. Използването на това изключение 

трябва да се ограничи до лицата, участващи в преподавателската дейност, тоест 

учениците, студентите и преподавателите. 

 

Когато преподаването се извършва с търговска цел, държавите членки могат да 

наложат задължение за заплащане на компенсация за използването на материалите, 

дори ако съответният курс е акредитиран или признат.  

 

Няколко държави членки вече са приложили изключение или ограничение за 

илюстрирането за преподавателски цели, включително във връзка с условията на 

лицензионните споразумения.  

 

Произведения извън търговско обращение 

 

i. Правна сигурност 

 

Дял III, глава 1 от предложената директива се отнася до използването на произведения 

извън търговско обращение, с цел да се укрепят ролята и културната цел на 

институциите в областта на културното наследство. Правната сигурност изисква 

запазване на съществуващата терминология на правото на Съюза. Ето защо 

определението на „институции за културно наследство“ в настоящата директива следва 

да бъде същото като това в Директивата за осиротелите произведения (съображения 1 и 

23, член 1, параграф 1 и член 2, букви a) и б)) и в Директивата относно 

информационното общество (член 5, параграф 2, буква в). Определението на 

произведения извън търговско обращение следва да отразява резултата от дискусиите 

между Комисията и носителите на права. С оглед на правната сигурност е необходимо 

да има последователност в тези определения. За по-голяма яснота двете определения 

следва да бъдат включени в член 2. 

 

ii. Изпълнението на културната цел на институциите в областта на 

културното наследство 
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Необходимо е да запазим произведенията и другите обекти, съхранявани в постоянните 

сбирки на институциите в областта на културното наследство, и трябва да улесним 

неизключителното лицензиране чрез организациите за колективно управление, за да се 

даде възможност за разпространение чрез затворени и сигурни портали за нетърговски 

цели в областта на културата. Също така е необходимо да се намери решение за 

дейностите и секторите, в които не се прилагат лицензии. Необходими са обаче 

предпазни мерки, включително ограничения върху използването на затворени и 

сигурни портали за нетърговски цели в областта на културата. 

 

iii. Авторите остават в центъра на предложенията 

 

Авторите и носителите на права трябва да заемат централно място в предложенията за 

насърчаване на културната мисия на институциите в областта на културното 

наследство. Те следва да участват във вземането на решение относно това дали 

лицензиите, посочени в член 7, са на разположение или не, и да бъдат включени в 

диалога между заинтересованите субекти в държавите членки.  

 

Авторите следва да имат правото да изключат своите произведения от обхвата на 

лицензията, посочена в член 7, параграф 1, както и от обхвата на използването по 

член 7, параграф 2. Публичността относно лицензиите и действията по член 7 също 

така ще осигури по-добра защита за авторите.  

 

Права върху публикации 

 

Решенията във връзка с авторското право трябва да бъдат във фокуса на вниманието и 

да бъдат оценени по ясен начин с оглед на тяхната необходимост, пригодност и 

пропорционалност. Тези решения засягат не само носителите на права, а всички 

заинтересовани субекти, които имат интереси във връзка с авторските права на 

носителите на права. Издателите на публикации в пресата са изправени пред 

предизвикателства, свързани с цифровизацията на стопанската дейност и навиците на 

потребителите. Цифровизацията улеснява копирането и повторното използване на 

публикации в печата. Цифровизацията също така улеснява достъпа до новини и до 

пресата, като предоставя на ползвателите система за препращане или индексиране на 

широк набор от източници. Двата процеса следва да бъдат признати за отделни.  

 

Използването на цифрови технологии за копиране и ползване на новини и 

журналистическо съдържание, създадени от други лица, очевидно ощетява 

несъразмерно финансовите интереси на издателите на публикации в пресата. Въпреки 

това използването на цифрови технологии за улесняване на намиране на новини и 

материали в пресата не ощетява непременно несъразмерно финансовите интереси на 

издателите на публикации в пресата, и в някои случаи тези свързващи или препращащи 

системи (като например хипервръзки) улесняват достъпа на ползвателите до портали за 

онлайн новини.  

 

Издателите на публикации в пресата зависят от осъществяването на притежаваните от 

тях производни права, за да се защитят инвестициите за публикацията им. Необходими 

са мерки, за да се засили позицията на издателите на публикации в пресата при 

осъществяването на притежаваните от тях права, но тези мерки не трябва да 
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предизвикват смущения за други сектори. Съответно на издателите на печатни издания 

се предоставя правото да завеждат съдебни дела от свое име при нарушения на правата 

на авторите на произведенията, съдържащи се в тяхната публикация в пресата, и се 

въвежда презумпцията, че издателите представляват носителите на права, които са 

допринесли с произведенията си за съответната публикация в пресата. Тази мярка е 

необходима, подходяща и пропорционална, тъй като укрепва заварените права на 

издателите на публикации в пресата и подобрява позицията им във взаимоотношенията 

с лицата, които използват тяхното съдържание, и по този начин се повишава стойността 

на тези права.  

 

Плурализмът в новините и мненията, както и широкият достъп до тях са важни за 

обществения дебат в модерното демократично общество. Също така е необходимо да се 

споделят новините и мненията с нетърговска цел.  

 

Тъй като това правно положение е ново за издателите на публикации в пресата, не би 

било в интерес на правосъдието и правната сигурност, ако посоченото право бъде 

предоставено във връзка с използване, извършено в миналото.  Разумно е обаче това 

ново право на използване да е приложимо за случаите на използване след началната 

дата на прилагане на настоящата директива по отношение на произведения, които се 

съдържат в публикации в пресата, публикувани преди тази дата. 

 

Някои видове използване на защитено съдържание при онлайн услуги 

 

i. Включването на препратка към Директива 2000/13/ЕО в член 1 

 

Член 13 от предложената директива се прилага към доставчиците на услуги на 

информационното общество и се отнася до техните задължения във връзка с 

изпълнението на споразуменията с носителите на права, уреждащи използването на 

произведенията, защитени с авторско право. Така член 13 допълва Директивата за 

електронната търговия (2000/13/ЕО). Следователно, с оглед на изискванията за правна 

яснота и правна сигурност, в настоящата директива следва да се посочи връзката ѝ с 

Директива 2000/13/ЕО, с което се обяснява позоваването на същата директива, 

включено в член 1, параграф 2. 

 

ii. Изискванията в член 13 за яснота и правна сигурност 

 

Режимът на отговорността на платформите е уреден още в Директива 2000/31/ЕО. 

Член 13 от настоящото предложение допълва този режим, тъй като тази разпоредба има 

за цел да се гарантира ефективното изпълнение на споразуменията, сключени между 

доставчиците на онлайн услуги и носителите на права за използването на 

произведенията. Законът трябва да посочва ясно доставчиците на онлайн услуги, към 

които се прилага. Яснотата и правната сигурност налагат ползването на същата 

класификация на доставчици на услуги като тази по Директива 2000/13/ЕО.  

 

Изпълнението на споразуменията между доставчиците на услуги и носителите на права 

може да бъде осигурено чрез използването на технология, но при зачитане на 

достиженията на правото на Съюза в областта на авторското право в тяхната цялост, а 

именно: както на авторските права, така и на изключенията и ограниченията по 

отношение на авторското право. Прилагането на тези мерки изисква точното 
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идентифициране на произведенията като притежание на носителите на права или като 

обект на предоставена им лицензия.  Следователно, докато доставчиците на услуги са 

отговорни за функционирането на тази технология, носителите на права следят за 

осъществяването на притежаваните от тях права върху произведенията. 

 

Изпълнението от страна на доставчиците на услуги и управлението на правата от 

страна на носителите на права са свързани. Нуждаем се от прозрачност, с цел да се 

гарантира, че носителите на права могат да ефективно да управляват своите права, 

което изисква предоставянето на информация за използваните технологични мерки и за 

тяхната точност. 

 

Важно е точното идентифициране на съдържанието, качено от ползватели, което 

попада в обхвата на изключение или ограничение по отношение на авторско право. 

Постоянното прилагане на изключения и ограничения, които са в обществен интерес, 

изисква ефективна комуникация между ползвателите и носителите на права.  

 

Прилагането на такива задължения само към платформи, съдържащи големи 

количества информация, би създало несигурност, тъй като няма проверими начини за 

определяне на „големи размери“, като се има предвид, че дори стартиращи 

предприятия могат да изискват големи количества данни, за да участват и допринасят 

към цифровата икономика. 

 

Справедливо възнаграждение за авторите и артистите изпълнителите по договор  

 

Веригите за създаване на стойност обикновено включват няколко заинтересовани 

субекти, но всички инвестиции и използвани материали в крайна сметка се дължат на 

творческата дейност на авторите и артистите изпълнители. Всички заинтересовани 

субекти се стремят към по-голям достъп до договорни отношения, но най-голямото 

предизвикателство пред авторите и артистите изпълнители е гарантирането на 

справедливо възнаграждение за използването на техните произведения и изпълнения от 

страна на лицата, на които те са предоставили лицензия или са прехвърлили своите 

права.  

 

Четири мерки биха осигурили по-солидна основа за работата на авторите и артистите 

изпълнители: i) прогласяване на правото на авторите и на артистите изпълнители на 

справедливо възнаграждение, ii) подобрена прозрачност, iii) механизми за коригиране 

на договорите и iv) по-добър достъп до компенсации.  

 

Необходимо е всяка от тези мерки да се прилага по балансиран начин, така че да се 

гарантира, че другите носители на права няма да бъдат ощетени несъразмерно. Ето 

защо, докато правото на справедливо възнаграждение на авторите и артистите 

изпълнители отново се потвърждава, другите изменения имат за цел да осигурят яснота 

и правна сигурност. Предвижда се на авторите и артистите изпълнители да бъде 

осигурено по-добро представителство във връзка с признаването и осъществяването на 

авторското право съгласно членове 14, 15 и 16 от настоящата директива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Списъкът по-долу е изготвен на изцяло доброволна основа, като изключителна 

отговорност за него носи докладчикът. При подготовката на проектодоклада 

докладчикът е получил информация от следните субекти и лица: 

Субект и/или лице 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors (Британска академия на 

авторите на текстове на песни, композиторите и авторите) 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association (Асоциация на издателите на музикални 

произведения в Обединеното кралство) 

5. C4C (Авторско право за творчество)  

6. ICMO-CIEM (Международна конфедерация на издателите на музикални 

произведения) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (Международна организация на музикантите) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Финландска асоциация на издателите на музикални 

произведения) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (Европейските творци на визуални изкуства) 

12. VIVENDI Group 

13. CANAL + 

14. Time Warner Европа 

15. Cable Europe 

16. GESAC (Европейска група на сдруженията на авторите и композиторите) 

17. IFFRO (Международна федерация на организациите за права на възпроизвеждане) 

18. Federation of European Publishers (Федерация на европейските издатели) 

19. Association of Commercial Television (ACT) Асоциация на търговските телевизии  

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  

23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Асоциация на артистите изпълнители) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conference of European National Librarians (Конференция на европейските 

национални библиотекари)    

31. Max Planck Institute (Институт „Макс Планк“) 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 
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34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (организация за САЩ, членка на IFFRO) 

42. Mozilla 

43. European Publishers Council (Съвет на европейските издатели) 

44. European Newspaper Publishers‘ Association (Европейска асоциация на издателите 

на вестници) 

45. European Magazine Media Association (Европейска асоциация на издателите на 

списания) 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. BEUC (Европейско бюро на съюзите на потребителите) 

49. LIBER Europe 

50. International Association of STM Publishers (Международна асоциация на 

издателите на специфичен предавателен модул (STM)) 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe (Открит форум на Европа) 

53. EBay 

54. Постоянно представителство на Франция в ЕС 

55. Министерство на културата и съобщенията (Франция) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Стопанска федерация на Люксембург) 

60. RTL Group 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe and the European Universities Association (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) 

65. ISFE – представител на европейската промишленост за видеоигри 

66. Представителство на Обединеното кралство в ЕС  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. Hubert BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 

77. Sanoma Corporation 



 

PE601.094v01-00 64/64 PR\1119413BG.docx 

BG 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federation of European Journalists (Федерация на европейските журналисти) 

82. ZAPA- Union of Audiovisual Authors and Producers 

83. Polish Filmmakers Association  

84. IMPALA 

85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC –Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco –Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. Германската телевизия ZDF 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (Асоциация на издателите на списания в 

Германия) 

103. Deutscher Journalisten-Verband (Асоциация на журналистите в Германия) 

104. Centrum Cyfrowe 

 

 

 

 


