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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст:

Европейският съюз разполага с изключително богато културно наследство. Голяма част 
от това наследство обаче се намира неизползвано в архивите и библиотеките на 
държавите-членки, недостъпно за европейските граждани. Ето защо за запазване на 
разнообразието на европейската култура е необходимо на гражданите да бъде 
предоставен трансграничен достъп до тези произведения.

Европейските държави-членки могат понастоящем само на своя собствена територия да 
цифровизират произведения, при които носителят на авторски права не може да бъде 
идентифициран. Едно ново законодателство ще позволи в бъдеще да разполагаме с 
общоевропейски онлайн достъп до такива осиротели произведения.

С предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
определени допустими начини на ползване на осиротели произведения Европейската 
комисия създава основа, уреждаща въпроса за книги, вестници, списания, филми, 
музикални произведения, телевизионни продукции и др., които всъщност са защитени 
от авторско право, въпреки че носителят на авторско право не може да бъде 
идентифициран.

Докладчикът обръща внимание преди всичко на следните въпроси:

Цели:

Ако се установи, че едно произведение е осиротяло, то може да бъде цифровизирано и 
по този начин предоставено на разположение на европейската общественост.

Публикуването чрез интернет или други канали за разпространение ще спомогне 
значително за насърчаване на културното многообразие на Европа и ще го направи 
достъпно за всеки. Това ще е от полза не само за музеи, библиотеки, излъчващи 
организации, архиви, университети и други подобни учебни заведения и научни
институти. Частните лица също извличат голяма полза от предоставянето на цифров 
достъп до осиротели произведения.

Цифровизацията на осиротели произведения представлява централен елемент от 
опазването на културното наследство на Европейския съюз, тъй като директивата 
осигурява на гражданите на държавите-членки трансграничен и законосъобразен 
достъп до осиротели произведения.

Изисквания:

Дадено произведение следва да се счита за осиротяло, докато за него не бъдат 
идентифицирани всички негови носители на авторски права. Трябва обаче да се 
гарантира, че не се нарушават правата на вече известните носители на авторско право.

За да се установи дали дадено произведение представлява осиротяло произведение, е 
необходимо да се проведе щателно издирване. Тук става въпрос за проучване, свързано 
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с много разходи, което трябва да бъде извършено на най-високо техническо и научно 
равнище.

Излъчващите организации в повечето случаи имат изключително краткосрочни, 
актуални запитвания за издирване и поради липса на време не могат да извършват 
достатъчно щателно проучване. Малките музеи, архиви и институти не винаги 
разполагат със съответните персонални или инфраструктурни ресурси и по тази 
причина нямат възможност винаги да провеждат щателно издирване.

Ето защо е изключително необходимо в процеса да бъдат включени организации за 
колективно управление. Те следва по всяко време да имат правото да извършват 
щателно издирване, когато даден архив, музей, излъчваща организация и др. не е в 
състояние да поеме това издирване.

Организациите за колективно управление изпълняват освен това още една цел: ако 
дадено произведение има не само един, а повече носители на авторски права, 
организациите за колективно управление представляват носителя на авторски права, 
който не може да бъде идентифициран, на основата на доверително управление. При 
телевизионни продукции например нерядко се случва да има 50 до 100 носители на 
авторски права и в редки случаи е възможно да се открие всеки един от тях.

Онлайн библиотеки като Europeana и други широкомащабни европейски проекти за 
цифровизация зависят от възможности за достъп до тях във всички държави-членки на 
ЕС. Ето защо е наложително да се намери единно решение, което да обхваща 
различните национални територии на държавите-членки.

Издирването на осиротели произведения, както и цифровизацията и публикуването им, 
трябва да бъдат винаги в съответствие с най-новите постижения в областта на науката и 
техниката. По тази причина е необходимо директивата да осигури възможности за 
прилагане на най-новите методи и в бъдеще. За тази цел е абсолютно необходимо 
държавите-членки да осъществяват интензивен обмен на най-добри практики.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Договорът за функционирането на 
Европейския съюз изисква от Съюза 
при дейността си да се съобразява с 
културните аспекти, по-специално с 
оглед зачитане и развиване 
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разнообразието на културите в него.

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение -1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Трансграничният онлайн достъп 
в целия Съюз до осиротели 
произведения, налични в колекциите 
на библиотеки, регистри, учебни 
заведения, архиви, музеи, институции 
за съхраняване на филмовото 
наследство, излъчващи организации, 
други културни организации и частни 
колекции в държавите-членки, както 
и до произведения в архивите на 
обществени излъчващи организации, 
допринася за насърчаване и защита на 
културното и лингвистично 
многообразие на Съюза.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Библиотеките, музеите, архивите, 
учебните заведения, институциите за 
съхраняване на филмовото наследство и 
обществените излъчващи организации 
са се ангажирали с мащабна 
цифровизация на техните колекции или 
архиви с цел създаване на европейски 
цифрови библиотеки. Библиотеките, 
музеите, архивите, учебните 
заведения, институциите за 
съхраняване на филмовото 
наследство и обществените 
излъчващи организации в държавите-
членки съдействат за съхраняването и 
разпространението на европейското 
културно наследство, което също е 

(1) Библиотеките, музеите, регистрите, 
архивите, учебните заведения, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство, излъчващите 
организации, и други културни 
организации в държавите-членки, 
както и частните колекции, са се 
ангажирали с мащабна цифровизация на 
техните колекции или архиви. Те също 
така съдействат за съхраняването и 
разпространението на европейското 
културно наследство, което също е 
важно за създаването на европейски 
цифрови библиотеки като Europeana. 
Технологиите за масова цифровизация 
на печатни материали и за търсене и 
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важно за създаването на европейски 
цифрови библиотеки като Europeana. 
Технологиите за масова цифровизация 
на печатни материали и за търсене и 
индексиране увеличават 
изследователската стойност на 
библиотечните колекции.

индексиране увеличават 
изследователската стойност на 
библиотечните колекции.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на правна рамка за 
улесняване на цифровизацията и 
разпространението на произведения, 
чийто автор не е бил идентифициран 
или ако е идентифициран, е с 
неустановено местоположение, т.нар. 
осиротели произведения, е ключова 
мярка по Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа 
съгласно Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите — Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа.

(3) Създаването на правна рамка за 
улесняване на цифровизацията и 
разпространението на т. нар. 
осиротели произведения, чийто 
носител на авторски права не е бил 
идентифициран или ако е 
идентифициран, е с неустановено 
местоположение, е ключова мярка по 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа съгласно 
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите — Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Изключителните права на авторите 
за възпроизвеждане и предоставяне на 
публично разположение на техните 
произведения, хармонизирани с 
Директива 2001/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 май 2001 
година относно хармонизирането на

(4) Изключителните права на авторите 
за възпроизвеждане и предоставяне на 
публично разположение на техните 
произведения, хармонизирани с 
Директива 2001/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 май 2001 
година относно хармонизирането на 
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някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното 
общество, изисква предварителното 
съгласие на автора за цифровизацията 
на дадено произведение и неговото 
предоставяне на разположение.

някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното 
общество, изисква предварителното 
съгласие на автора за цифровизацията 
на дадено произведение, неговото 
предоставяне на разположение и 
разпространение сред 
обществеността.

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Когато става въпрос за осиротели 
произведения, такова предварително 
съгласие за пристъпване към 
възпроизвеждане или предоставяне на 
публично разположение не може да 
бъде получено.

(5) Когато става въпрос за осиротели 
произведения, такова предварително 
съгласие за пристъпване към 
възпроизвеждане, предоставяне на 
публично разположение или 
разпространение сред 
обществеността не може да бъде 
получено.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Прилагането на различни подходи 
към признаването на статута на 
осиротяло произведение в държавите-
членки може да възпрепятства 
функционирането на вътрешния пазар, 
както и ползването и трансграничния 
достъп до осиротели произведения. 
Подобни различни подходи могат да 
доведат до ограничаване на свободното 
движение на стоки и услуги, които 
включват културно съдържание. 
Следователно е целесъобразно да се 
осигури взаимното признаване на този 
статут.

(6) Прилагането на различни подходи 
към признаването на статута на 
осиротяло произведение в държавите-
членки може да възпрепятства 
функционирането на вътрешния пазар, 
както и ползването и трансграничния 
достъп до осиротели произведения. 
Подобни различни подходи могат да 
доведат до ограничаване на свободното 
движение на стоки и услуги, които 
включват културно съдържание, и да 
затруднят обществения достъп до 
тези стоки и услуги, както и 
ползването им. Следователно е 
целесъобразно да се осигури взаимното 
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признаване на този статут.

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Необходимо е по-специално да има 
единен подход за определяне на статута 
на осиротяло произведение и на 
позволените начини на ползване на 
осиротелите произведения, за да се 
гарантира правната сигурност на 
вътрешния пазар по отношение на 
ползването на осиротелите 
произведения от библиотеките, музеите, 
учебните заведения, архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и обществените 
излъчващи организации.

(7) Необходимо е по-специално да има 
единен подход за определяне на статута 
на осиротяло произведение и на 
позволените начини на ползване на 
осиротелите произведения, за да се 
гарантира правната сигурност на 
вътрешния пазар по отношение на 
ползването на осиротелите 
произведения от библиотеките, музеите, 
регистрите, архивите, учебните 
заведения, институциите за съхраняване 
на филмовото наследство,
излъчващите организации и други 
културни организации в държавите-
членки, както и от частните 
колекции.

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Кинематографските, аудио- и 
аудио-визуалните произведения в 
архивите на обществени излъчващи 
организации, които самите те са 
продуцирали, включват осиротели 
произведения. Предвид специалното 
положение на излъчващите 
оператори в качеството им на 
продуценти на аудио- и аудио-
визуални материали и 
необходимостта да се приемат мерки 
за ограничаване на случаите на 
осиротели произведения в бъдеще, е 
целесъобразно да се определи краен 

заличава се
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срок за прилагането на настоящата 
директива по отношение на 
произведенията, които се намират в 
архивите на излъчващите 
организации.

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) От основно значение е да се 
предотврати възникването в бъдеще 
на нови осиротели произведения 
предвид на непрекъснато 
увеличаващото се в цифровата ера 
производство и разпространение на 
творческо съдържание онлайн. 
Нужно е ясно указание за това, как да 
се идентифицират носителите на 
авторски права и как да се установява 
местоположението им, освен това е 
необходимо специално регистриране 
като предпоставка за пълноценно 
упражняване на правата. Необходимо 
е също така да се създаде солидна 
рамка за придобиване на права. 
Правната рамка следва да бъде 
отворена за технически новости и 
достатъчно гъвкава, за да позволява 
бъдещи договори между носителите 
на права.

Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За целите на настоящата директива 
кинематографските, аудио- и аудио-
визуалните произведения в архивите на 
обществените излъчващи организации 
следва да се възприемат като 

(9) За целите на настоящата директива 
кинематографските произведения и 
произведенията, представляващи 
част от аудио- и аудио-визуални 
произведения, фотографиите и 
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включващи произведения, поръчани от 
тези организации за изключително 
ползване от самите тях.

другите изображения или 
съдържащите се в тях приноси към 
произведения, съхранявани в архивите 
на излъчващи организации и други 
културни организации следва да се 
възприемат като включващи 
произведения, поръчани от тези 
организации за изключително ползване 
от самите тях.

Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се запазят добрите 
отношения с международната 
общност настоящата директива 
следва да се прилага единствено за 
произведения, които са публикувани 
или излъчени за първи път в дадена 
държава-членка.

заличава се

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Преди да може да се определи като 
осиротяло произведение, дадено 
произведение трябва да бъде подложено 
на съвестно и рационално щателно 
издирване за установяване на неговия 
автор. На държавите-членки следва да 
бъде позволено да осигурят 
провеждането на такова щателно 
издирване от организациите, посочени 
в настоящата директива, или от други 
организации.

(12) Преди да може да се определи като 
осиротяло произведение, дадено 
произведение трябва да бъде подложено 
на рационално щателно издирване за 
установяване на неговите носители на 
авторски права. Държавите-членки 
следва да предвидят за организациите, 
желаещи да ползват произведението, 
избор между възможността сами да 
проведат такова щателно издирване със 
собствени средства или да възложат 
провеждането му на други 
организации, включително на 
организации за колективно 
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управление.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целесъобразно е да се осигури 
хармонизиран подход във връзка с 
посоченото щателно издирване с цел да 
се осигури висока степен на защита на 
авторските права в Съюза. Щателното 
издирване следва да включва справка с 
общодостъпни бази данни, които 
предоставят информация за 
положението с авторските права на 
дадено произведение. Освен това за да 
се избегне дублирането на 
скъпоструващата цифровизация, 
държавите-членки следва да гарантират, 
че ползването на осиротели 
произведения от организациите, 
посочени в настоящата директива, е 
документирано в общодостъпни бази 
данни. Доколкото е възможно, 
общодостъпните бази данни, 
отразяващи резултатите от издирването 
и ползването на осиротели 
произведения, следва да бъдат 
създадени и използвани така, че да има 
взаимовръзка на общоевропейско 
равнище и да се правят справки, като се 
ползва една входна точка.

(13) Целесъобразно е да се осигури 
хармонизиран подход във връзка с 
посоченото щателно издирване с цел да 
се осигури висока степен на защита на 
авторските права в Съюза. Щателното 
издирване следва да включва справка с 
общодостъпни бази данни, които 
предоставят информация за 
положението с авторските права на 
дадено произведение. Освен това за да 
се избегне дублирането на 
скъпоструващата цифровизация, 
държавите-членки следва да гарантират, 
че ползването на осиротели 
произведения е документирано в 
общодостъпни бази данни. Доколкото е 
възможно, общодостъпните бази данни, 
отразяващи резултатите от издирването 
и ползването на осиротели 
произведения, следва да бъдат 
създадени и използвани така, че да има 
взаимовръзка на общоевропейско 
равнище и да се правят справки, като се 
ползва една входна точка.

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Осиротелите произведения може да 
имат няколко автори или да включват 
други произведения или защитено 
съдържание. Настоящата директива 

(14) Осиротелите произведения може да 
имат няколко носители на авторски 
права или да включват други 
произведения или защитено 
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следва да не засяга правата на известни 
или установени носители на авторски 
права.

съдържание. Настоящата директива 
следва да не засяга правата на известни 
или установени носители на авторски 
права.

Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Целесъобразно е да се гарантира, 
че авторите имат правото да 
прекратят статута на осиротяло 
произведение, в случай че същите 
предявят претенции към тяхното 
произведение.

заличава се

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се насърчат ученето и 
културата, държавите-членки следва да 
позволят на библиотеките, учебните 
заведения и музеите, които са 
общодостъпни, както и на архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и обществените 
излъчващи организации да предоставят 
достъп до осиротели произведения и да 
ги възпроизвеждат, при условие че 
начинът, по който ги ползват, отговаря 
на тяхното обществено предназначение, 
а именно съхранение, реставрация и 
осигуряване на културно-образователен 
достъп до произведенията, които са част 
от техните колекции. Институциите за 
съхраняване на филмовото наследство 
следва, за целите на настоящата 
директива, да включват организациите, 
които държавите-членки са определили 
за събиране, каталогизация, съхраняване 

(17) С цел да се насърчат ученето и 
културата, държавите-членки следва да 
позволят на библиотеките, учебните 
заведения и музеите, които са 
общодостъпни, както и на архивите, 
регистрите, институциите за 
съхраняване на филмовото наследство и 
обществените излъчващи организации 
да предоставят достъп до осиротели 
произведения, да ги разпространяват 
сред обществеността и да ги 
възпроизвеждат, при условие че 
начинът, по който ги ползват, отговаря 
на тяхното обществено предназначение, 
а именно съхранение, реставрация и 
осигуряване на културно-образователен 
достъп до произведенията, които са част 
от техните колекции. Институциите за 
съхраняване на филмовото наследство 
следва, за целите на настоящата 
директива, да включват организациите, 
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и реставрация на филми, които са част 
от тяхното културно наследство.

които държавите-членки са определили 
за събиране, каталогизация, съхраняване 
и реставрация на филми, които са част 
от тяхното културно наследство.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Наличието на договорни 
разпоредби може да се отрази 
благоприятно върху цифровизацията на 
европейското културно наследство, тъй 
като се разбира, че библиотеките, 
учебните заведения, музеите или 
архивите и институциите за съхраняване 
на филмовото наследство могат да 
сключват споразумения с търговски 
партньори за цифровизацията на 
осиротели произведения и 
предоставянето на достъп до тях с оглед 
на позволеното им ползване съгласно 
настоящата директива. Посочените 
разпоредби може да включват 
финансови вноски от споменатите 
партньори.

(18) Наличието на договорни 
разпоредби може да се отрази 
благоприятно върху цифровизацията на 
европейското културно наследство, тъй 
като се разбира, че библиотеките, 
учебните заведения, музеите, 
регистрите или архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство, излъчващите 
организации и други културни 
институции в държавите-членки, 
както и частните колекции, могат да 
сключват споразумения с търговски 
партньори за цифровизацията на 
осиротели произведения, 
предоставянето на достъп до тях и 
разпространяването им сред 
обществеността с оглед на 
позволеното им ползване съгласно 
настоящата директива. Посочените 
разпоредби може да включват 
финансови вноски от споменатите 
партньори.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се увеличи достъпът на 
гражданите на ЕС до европейското 
културно наследство е необходимо 

(19) С цел да се увеличи достъпът на 
гражданите на ЕС до европейското 
културно наследство е необходимо 
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също така да се гарантира, че 
осиротелите произведения, които са 
били цифровизирани и предоставени на 
обществено разположение в една 
държава-членка, са на разположение и в 
другите държави-членки.
Общодостъпните библиотеки, учебни 
заведения, институции за 
съхраняване на филмовото 
наследство и обществени излъчващи 
организации, които ползват дадено 
осиротяло произведение с цел да 
постигнат тяхното обществено 
предназначение, следва да бъдат в 
състояние да предоставят достъп до 
въпросното осиротяло произведение в 
останалите държави-членки.

също така да се гарантира, че 
осиротелите произведения, които са 
били цифровизирани и предоставени на 
обществено разположение или 
разпространени сред 
обществеността в една държава-
членка, са на разположение и в другите 
държави-членки.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящата директива не 
накърнява разпоредбите, които 
съществуват в държавите-членки по 
отношение на управлението на правата, 
например колективните лицензи с 
разширен обхват.

(20) Настоящата директива не 
накърнява съществуващите и 
бъдещите разпоредби по отношение на 
управлението на правата в държавите-
членки.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Когато съгласно условията на 
настоящата директива дадена държава-
членка разреши осиротели 
произведения да се ползват от 
обществени библиотеки, учебни 
заведения, музеи, архиви, институции за 
съхраняване на филмовото наследство и 

(22) Когато съгласно условията на 
настоящата директива дадена държава-
членка разреши осиротели 
произведения да се ползват от 
обществени библиотеки, учебни 
заведения, музеи, архиви, институции за 
съхраняване на филмовото наследство и 
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обществени излъчващи организации за 
цели, които са отвъд тяхното 
обществено предназначение, на 
носителите на авторски права, които 
предявят претенции към своите 
произведения, следва да се даде 
възнаграждение. Посоченото 
възнаграждение следва да бъде 
съобразено с типа на произведението и 
съответното му ползване. Държавите-
членки могат да предвидят събраните от 
подобно ползване на осиротелите 
произведения за целите на 
възнаграждението приходи, останали 
непотърсени след изтичане на крайния 
срок, определен в настоящата 
директива, да се използват за 
финансиране на източници на данни 
за правата, които ще улеснят 
щателното издирване по евтин и 
автоматизиран начин, според 
категориите на произведенията, 
попадащи действително или 
потенциално в обхвата на 
приложение на настоящата 
директива.

обществени излъчващи организации за 
цели, които са отвъд тяхното 
обществено предназначение, на 
носителите на авторски права, които 
предявят претенции към своите 
произведения, следва да се даде 
възнаграждение. Посоченото 
възнаграждение следва да бъде 
съобразено с типа на произведението и 
съответното му ползване. Държавите-
членки могат да предвидят събраните от 
подобно ползване на осиротелите 
произведения за целите на 
възнаграждението приходи, останали 
непотърсени след изтичане на крайния 
срок, определен в настоящата 
директива, да служат за 
социокултурни цели за благото на 
обществото. Държавите-членки 
могат да предвидят тези приходи да 
бъдат използвани за покриване на 
разходите за щателно издирване или 
за поддръжка и обслужване на 
необходимите за тази цел бази данни.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива обхваща някои 
начини на ползване на осиротели 
произведения от обществени 
библиотеки, учебни заведения или 
музеи, както и от архиви, 
институции за съхраняване на 
филмовото наследство и обществени 
излъчващи организации.

1. Настоящата директива обхваща някои 
начини на ползване на осиротели 
произведения в държавите-членки.

Изменение 23
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага по 
отношение на произведения, които са 
публикувани или излъчени за първи път 
в някоя държава-членка и 
представляват:

2. Настоящата директива се прилага по 
отношение на произведения, които са 
публикувани, излъчени, изложени, 
предоставени на разположение или 
разпространени сред 
обществеността за първи път в някоя 
държава-членка и представляват:

Изменение 24

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) произведения, публикувани под 
формата на книги, специализирани 
издания, вестници, списания или в друг 
писмен вид, които са част от 
колекциите на обществени 
библиотеки, учебни заведения, музеи 
или архиви, или

(1) произведения, публикувани под 
формата на книги, специализирани 
издания, вестници, списания или в друг 
писмен вид, фотографии и 
произведения на изящните и 
пластичните изкуства, или

Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) кинематографски, аудио- или аудио-
визуални произведения, продуцирани от 
обществени излъчващи организации 
преди 31 декември 2002 г., които са част 
от техния архив.

(3) кинематографски произведения и 
произведения, които са част от
аудио- или аудио-визуални 
произведения, продуцирани от 
излъчващи организации и които са част 
от техния архив.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка 3 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Записи на изпълнения на живо 
или фотографии и други изображения 
от публични изпълнения, които са 
част от колекциите на други 
културни институции.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Определение

За целите на настоящата директива 
„носители на авторски права“ 
означава създатели на произведения и 
носители на правата върху свързано с 
тях защитено съдържание.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дадено произведение се счита за 
осиротяло произведение, ако 
носителят на авторските права за 
него не е идентифициран или, в случай 
че е идентифициран, неговото
местоположение не е установено след 
провеждане и документиране на 
щателно издирване на носителя на 
авторските права в съответствие с член 
3.

1. Дадено произведение се счита за 
осиротяло произведение, ако един или 
повече от носителите на авторски 
права не са идентифицирани или, в 
случай че са идентифицирани, 
тяхното местоположение не е 
установено след провеждане и 
документиране на щателно издирване на 
носителя на авторските права в 
съответствие с член 3.

Изменение 29
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Предложение за директива
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че за дадено произведение 
има повече от един носител на авторски 
права и един от тези носители на 
авторски права е идентифициран и с 
установено местоположение, същото 
произведение не се счита за осиротяло 
произведение.

2. В случай че за дадено произведение 
има повече от един носител на авторски 
права, разрешението, дадено от тези 
носители на авторски права, чието 
местоположение е установено, се 
счита за достатъчно за ползването 
на цялото произведение, ако не е било 
възможно други носители на 
авторски права в съответствие с 
настоящата директива да бъдат 
идентифицирани или да бъде 
установено местоположението им. 
При произведения, чиито отделни 
части могат да бъдат приписани 
еднозначно на различни носители на 
авторски права, всяка част на 
произведението се изследва специално, 
за да се установи, дали става въпрос 
за осиротяло произведение по смисъла 
на параграф 1.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните източници за всяка 
категория произведения се определят от 
всяка държава членка в консултация с 
носителите на авторски права и 
ползвателите и включват източниците, 
посочени в приложението.

2. Съответните източници за всяка 
категория произведения или друг вид 
защитено съдържание се определят от 
всяка държава-членка в съгласие с 
носителите на авторски права и 
ползвателите и включват източниците, 
посочени в приложението.

Изменение 31

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

3. Изисква се провеждане на щателно 
издирване само в държавата-членка, в 
която публикацията или излъчването са 
се състояли за първи път.

3. Изисква се провеждане на щателно 
издирване преди използване на 
произведението само в държавата-
членка, в която публикацията,
излъчването, излагането, 
предоставянето на достъп до него и 
разпространяването му сред 
обществеността са се състояли за 
първи път. При все това при наличие 
на оправдана несигурност по 
отношение на мястото на първото 
публикуване, излъчване, излагане, 
предоставяне на достъп до 
произведението или 
разпространяването му сред 
обществеността, щателни 
издирвания могат да бъдат проведени 
и в други държави-членки.

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случай че за 
кинематографичното или 
аудиовизуалното произведение, което 
е обект на щателно издирване, се 
знае, че е съвместна продукция, 
издирването трябва да се проведе във 
всяка държава-членка, където е 
осъществена съвместната продукция.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Лица, които желаят да ползват 
произведение, за което дори и след 
щателно издирване не може да бъде 
установено местоположението на 
носителите на авторски права, могат 
да възложат на надлежно 
оправомощени организации за 
колективно управление да действат 
от името на тези носители на 
авторски права.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с правото на Съюза и 
международните споразумения в 
областта на авторското право и 
сродните му права държавите-членки 
могат да приемат широкообхватни 
разпоредби, предвиждащи прости и 
разширени системи за обявяване на 
права.

Изменение 35
Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
възможността даден носител на 
авторски права за произведение, 
считано за осиротяло, да може по 
всяко време да прекрати този му статут.

Ако произведение, считано за 
осиротяло, има само един носител на 
авторски права, държавите-членки 
гарантират, че този носител на 
авторски права може по всяко време да 
прекрати този му статут.
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Изменение 36
Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Възнаграждение на носителите на 

авторски права
Носителите на авторски права, 
които прекратят статута на 
осиротяло произведение в 
съответствие с член 5, получават 
възнаграждение за ползването на 
произведението от страна на 
организациите, които са го ползвали. 
Носителите на авторски права могат 
да поискат възнаграждението си в 
рамките на срок, който се определя 
от държавите-членки и който не е 
по-кратък от пет години от датата 
на действието, което поражда право 
за предявяване на претенции. Ако 
организация за колективно управление 
съгласно член 3, параграф 4б, е имала 
право да събира възнагражденията на 
носителите на авторски права на 
основата на доверително управление, 
искът за възнаграждение трябва да се 
отправи към тази организация за 
колективно управление.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, са били допуснати да 
ползват дадено осиротяло 
произведение по следните начини:

1. Държавите-членки гарантират, че
осиротели произведения или 
осиротели приноси към произведения 
може да се ползват по следните 
начини:
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) чрез предоставяне на осиротялото 
произведение на разположение по 
смисъла на член 3 от Директива 
2001/29/ЕО;

а) чрез разпространяване на 
осиротялото произведение сред 
обществеността и предоставянето 
му на разположение по смисъла на член 
3 от Директива 2001/29/ЕО;

Изменение 39
Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от това, освен ако в член 
7 не е предвидено друго, организациите, 
посочени в член 1, параграф 1, не 
могат да ползват осиротели 
произведения за постигане на цели, 
различни от тяхното обществено 
предназначение, а именно съхранение, 
реставрация и осигуряване на 
културно-образователен достъп до 
произведения, които са част от 
техните колекции.

2. Независимо от това, организациите, 
използващи осиротели произведения, не 
вършат това за постигане на цели, 
различни от тяхното обществено 
предназначение, а именно 
съхранението и реставрацията на 
произведения, които са част от 
техните колекции и осигуряване на 
достъп до тези произведения за
културни, образователни и 
изследователски цели.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки са свободни да 
избират начина на управление на 
правата, като например колективни 
лицензи с разширен обхват. 
Настоящата директива не накърнява 
съществуващи или бъдещи разпоредби 
на държавите-членки в това 
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отношение.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да бъде настоящата директива 
напълно ефективна, излъчващите 
организации трябва да могат да 
ползват произведения, признати за 
осиротели произведения, при 
условията, посочени в настоящата 
директива, в рамките на обичайната 
им дейност.

Изменение 42
Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Разрешено ползване на осиротели 

произведения

Изменение 43
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
разрешават на организациите, 
посочени в член 1, параграф 1, да 
ползват осиротели произведения за 
цели, различни от предвидените в 
член 6, параграф 2, при условие че:

заличава се



PE472.125v02-00 24/29 AD\880882BG.doc

BG

Изменение 44
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, документират техните 
щателните издирвания;

заличава се

Изменение 45
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) организациите документират на 
общодостъпно място ползваните от 
тях осиротели произведения;

заличава се

Изменение 46
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) в случай на осиротяло 
произведение, чийто носител на 
авторски права е идентифициран, но 
с неустановено местоположение, 
името на носителя на авторските 
права се посочва за всяко ползване на 
произведението;

заличава се

Изменение 47
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) носителите на авторски права, 
които прекратяват статута на 
осиротяло произведение по смисъла на 
член 5, получават възнаграждение за 

заличава се
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ползването на произведението от 
организациите, посочени в член1, 
параграф 1;

Изменение 48
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) носителите на авторски права 
могат да поискат възнаграждението 
си по точка 4 в рамките на срок, 
който се определя от държавите-
членки и не е по-кратък от пет 
години от датата на действието, 
което поражда право за предявяване 
на претенции.

заличава се

Изменение 49
Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да 
определят по какъв начин ще 
разрешават ползването на осиротели 
произведения по смисъла на 
параграф 1 и са свободни да решават 
как да използват приходите, за които 
не са предявени претенции след 
изтичането на срока, определен в 
съответствие с параграф 1, точка 5.

заличава се

Изменение 50

Предложение за директива
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Документиране и протоколиране на 
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ползването и изплащането на 
възнаграждение

1. Държавите-членки гарантират 
документиране в публично достъпна 
форма на щателното издирване на 
осиротели произведения или 
осиротели приноси към произведения. 
За тази цел държавите-членки 
разработват в сътрудничество с 
Комисията валидни в целия Съюз 
единни минимални стандарти и се 
стремят към създаването, респ. 
ползването на централна база данни.
2. При ползването на осиротели 
произведения или осиротели приноси 
към произведения, чиито носители на 
авторски права са идентифицирани, 
но местоположението им не е 
установено, имената на тези лица се 
посочват.
3. Приходите, които се освобождават 
в организациите за колективно 
управление, за които не са предявени 
претенции в определения съгласно 
член 5а срок, се използват за същите 
цели, които са предвидени от 
организациите за колективно 
управление за подобни приходи. 
Държавите-членки могат да 
предвидят тези приходи да бъдат 
използвани за покриване на разходите 
за щателно издирване или за 
поддръжка и обслужване на 
необходимите за тази цел бази данни.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Превантивни мерки
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Съвместно със съответните 
заинтересовани страни държавите-
членки насърчават всички 
превантивни мерки, които биха могли 
да ограничат появата на осиротели 
произведения и да намалят техния 
брой.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Прилагане във времето

1. Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат по отношение 
на всички произведения, посочени в 
член 1, които към [дата на 
транспониране] са защитени от 
законодателството на държавите-
членки в областта на авторските 
права.
2. Настоящата директива се прилага, 
без да засяга сключените актове и 
придобитите преди [дата на 
транспониране] права.

Изменение 53

Предложение за директива
Приложение – точка 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Асоциацията на издателите в 
съответната държава и сдруженията на 
писателите и на журналистите;

а) Издателите и асоциацията на 
издателите в съответната държава и 
сдруженията на писателите и на 
журналистите;

Изменение 54
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Предложение за директива
Приложение – точка 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Издателското дружество.

Изменение 55

Предложение за директива
Приложение – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За аудио-визуални произведения, 
които са част от колекциите на 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и обществените 
излъчващи организации:

(5) За аудио-визуални произведения, 
които са част от колекциите на 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и излъчващите
организации:
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