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Изменение 38
Petra Kammerevert

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 
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.

(1) Библиотеките, музеите, архивите, 
учебните заведения, институциите за 
съхраняване на филмовото наследство и 
излъчващите организации, а така 
също частни колекции са се 
ангажирали с мащабна цифровизация на 
техните колекции или архиви.  Те 
съдействат за съхраняването и 
разпространението на европейското 
културно наследство, което също е 
важно за създаването на европейски 
цифрови библиотеки като Europeana. 

Or. de

Изменение 39
Maria Badia i Cutchet

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 

(1) Библиотеките, музеите, архивите, 
учебните заведения, институциите за 
съхраняване на филмовото наследство и 
обществените излъчващи организации в 
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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 
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.

държавите-членки са се ангажирали с 
мащабна цифровизация на техните 
колекции или архиви с цел създаване на 
европейски цифрови библиотеки. 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 
индексиране увеличават 
изследователската стойност на 
библиотечните колекции.

Or. es

Изменение 40
Rolandas Paksas

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 важно за създаването на 

(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 предоставят на 
обществеността достъп до 
европейското богато и разнообразно 
културно наследство и допринасят за 
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европейски цифрови библиотеки като 
Europeana. Технологиите за масова 
цифровизация на печатни материали и 
за търсене и индексиране увеличават 
изследователската стойност на 
библиотечните колекции.

това наследство, което също е 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.

Or. lt

Изменение 41
Malika Benarab-Attou

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 
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.

(1) Библиотеките, музеите, архивите, 
учебните заведения, институциите за 
съхраняване на филмовото наследство, 
обществените излъчващи организации и 
други културни 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, обществените 
излъчващи организации и други 
културни организации в държавите-
членки 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 
индексиране увеличават 
изследователската стойност на 
библиотечните колекции.

Or. en
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Изменение 42
Zoltán Bagó

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 
важно за създаването на европейски 
цифрови библиотеки като Europeana.

(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, регистрите, 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 важно за създаването на 
европейски цифрови библиотеки като 
Europeana.

Or. hu

Изменение 43
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходимостта от насърчаване на 
свободното движение на знания и 
иновации на вътрешния пазар е важен 
елемент от стратегията „Европа 2020“, 
изложена в Съобщението на Комисията 
„Европа 2020: Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 

(2) Необходимостта от насърчаване на 
свободното движение на знания и 
иновации на вътрешния пазар е важен 
елемент от стратегията „Европа 2020“, 
изложена в Съобщението на Комисията 
„Европа 2020: Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
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растеж“, в която една от водещите 
инициативи е развитието на Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа.

растеж“, в която една от водещите 
инициативи е развитието на Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа. Стратегията „Европа 2020” 
не може да бъде изпълнена, ако не се 
създаде  истински единен пазар на 
интелектуална собственост.

Or. lt

Изменение 44
Jean-Marie Cavada

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 произведения, 
чийто носител или носители на 
авторски права не са били
идентифицирани или ако са 
идентифицирани, са 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.

Or. fr

Изменение 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Предложение за директива
Съображение 3



PE472.126v01-00 8/102 AM\876815BG.doc

BG

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 произведения, 
чийто носител на авторски права 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.

Or. en

Изменение 46
Emma McClarkin

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 произведения, 
чийто носител на авторски права 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.
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Or. en

Обосновка

За да се гарантира съгласуваност с член 2, където се използва терминът „носител на 
авторски права“, този термин следва да се предпочита пред термина „автор“.

Изменение 47
Maria Badia i Cutchet

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 автор 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.

Or. es

Изменение 48
Petra Kammerevert

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 

(3) Създаването на правна рамка за 
улесняване на цифровизацията и 
разпространението на произведения, 
чийто автор или носител на сродно 
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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.

право 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.

Or. de

Изменение 49
Rolandas Paksas

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 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. Цифровизацията и 
разпространението на осиротели 
произведения представляват особено 
културно и икономическо 
предизвикателство.

Or. lt
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Изменение 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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 
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.

(4) Изключителните права на
носителите на авторски права 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 
някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното 
общество, изисква предварителното 
съгласие на носителя на авторски 
права за цифровизацията на дадено 
произведение и неговото предоставяне 
на разположение.

Or. en

Изменение 51
Emma McClarkin

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 
някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното 
общество, изисква предварителното 
съгласие на автора за цифровизацията 
на дадено произведение и неговото 

(4) Изключителните права на
носителите на авторски права 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 
някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното 
общество, изисква предварителното 
съгласие на автора за цифровизацията 
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предоставяне на разположение. на дадено произведение и неговото 
предоставяне на разположение.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира съгласуваност с член 2, където се използва терминът „носител на 
авторски права“, този термин следва да се предпочита пред термина „автор“.

Изменение 52
Jean-Marie Cavada

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 
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.

(4) Изключителните права на 
носителите на авторски права 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 
някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното 
общество, изисква предварителното 
съгласие на носителя или носителите 
на авторски права за цифровизацията 
на дадено произведение и неговото 
предоставяне на разположение.

Or. fr

Изменение 53
Maria Badia i Cutchet

Предложение за директива
Съображение 4
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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 
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.

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

Or. es

Изменение 54
Helga Trüpel

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 
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.

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

Or. de



PE472.126v01-00 14/102 AM\876815BG.doc

BG

Изменение 55
Petra Kammerevert

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 
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.

(4) Изключителните права на авторите 
за възпроизвеждане, разпространяване 
сред публиката, 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 
някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното 
общество, изискват предварителното 
съгласие на автора за цифровизацията 
на дадено произведение и неговото 
предоставяне на разположение.

Or. de

Изменение 56
Petra Kammerevert

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 не може да бъде получено.

Or. de

Изменение 57
Helga Trüpel
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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 или 
разпространяване сред публиката не 
може да бъде получено.

Or. de

Изменение 58
Maria Badia i Cutchet

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 или 
разпространяване сред 
обществеността не може да бъде 
получено.

Or. es

Изменение 59
Zoltán Bagó

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Когато става въпрос за осиротели 
произведения, такова предварително 
съгласие за пристъпване към 

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

възпроизвеждане или предоставяне на 
публично разположение не може да 
бъде получено.

Or. hu

Изменение 60
Maria Badia i Cutchet

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 достъпа и ползването на 
тези стоки и услуги от гражданите.  
Следователно е целесъобразно да се 
осигури взаимното признаване на този 
статут.

Or. es

Изменение 61
Petra Kammerevert

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 

(7) Необходимо е по-специално да има 
единен подход за определяне на статута 
на осиротяло произведение и на 
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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.

позволените начини на ползване на 
осиротелите произведения, за да се 
гарантира правната сигурност на 
вътрешния пазар по отношение на 
ползването на осиротелите 
произведения.

Or. de

Изменение 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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, 
учебните заведения, архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и излъчващите
организации.

Or. en

Изменение 63
Helga Trüpel

Предложение за директива
Съображение 7
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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, 
учебните заведения, архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и излъчващите
организации.

Or. de

Изменение 64
Zoltán Bagó

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 и 
обществените излъчващи организации.

Or. hu
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Изменение 65
Rolandas Paksas

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) Естеството на управлението на 
правата върху интелектуалната 
собственост е важно също така за 
разцвета на европейската култура и 
качеството на живот на 
европейските граждани. 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.

Or. lt

Изменение 66
Malika Benarab-Attou

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, 

(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, 
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учебните заведения, архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и обществените 
излъчващи организации.

учебните заведения, архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство, обществените 
излъчващи организации и други 
културни организации.

Or. en

Изменение 67
Petra Kammerevert

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

заличава се

Or. de

Изменение 68
Morten Løkkegaard

Предложение за директива
Съображение 8
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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 
срок за прилагането на настоящата 
директива по отношение на 
произведенията, които се намират в 
архивите на излъчващите 
организации.

(8) Кинематографските, аудио- и аудио-
визуалните произведения в архивите на 
обществени излъчващи организации, 
които самите те са продуцирали, 
включват осиротели произведения.

Or. en

Изменение 69
Marietje Schaake

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 
срок за прилагането на настоящата 

(8) Кинематографските, аудио- и аудио-
визуалните произведения в архивите на 
обществени излъчващи организации, 
които самите те са продуцирали, 
включват осиротели произведения.
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директива по отношение на 
произведенията, които се намират в 
архивите на излъчващите 
организации.

Or. en

Изменение 70
Jean-Marie Cavada

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

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

Or. fr

Изменение 71
Maria Badia i Cutchet

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Кинематографските, аудио- и аудио- (8) Кинематографските, аудио- и аудио-
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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 срок за прилагането на 
настоящата директива по 
отношение на произведенията, които 
се намират в архивите на излъчващите 
организации.

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 разгледа 
управлението на произведенията, 
които се намират в архивите на 
излъчващите организации, за целите на 
прилагането на настоящата 
директива.

Or. es

Изменение 72
Marie-Christine Vergiat

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

(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 срок за прилагането на 
настоящата директива по отношение на 
произведенията, които се намират в 
архивите на обществените излъчващи
организации.

Or. fr
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Изменение 73
Jean-Marie Cavada

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 
включващи произведения, поръчани от 
тези организации за изключително 
ползване от самите тях.

(9) За целите на настоящата директива 
кинематографските, аудио- и аудио-
визуалните произведения в архивите на 
излъчващите организации следва да се 
възприемат като включващи продукти, 
поръчани и финансирани от 
излъчващите организации, по 
отношение на които те упражняват 
редакторски контрол.

Or. fr

Изменение 74
Petra Kammerevert

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 
включващи произведения, поръчани от 
тези организации за изключително 
ползване от самите тях.

(9) За целите на настоящата директива 
кинематографските, аудио- и аудио-
визуалните произведения или 
съдържащи се в тях приноси, които 
се намират в архивите на излъчващите 
организации, следва да се възприемат 
като включващи произведения, 
поръчани от тези организации за 
изключително ползване от самите тях.

Or. de

Изменение 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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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 
включващи произведения, поръчани от 
тези организации за изключително 
ползване от самите тях.

(9) За целите на настоящата директива 
кинематографските, аудио- и аудио-
визуалните произведения в архивите на
излъчващите организации следва да се 
възприемат като включващи 
произведения, поръчани от тези 
организации за изключително ползване 
от самите тях.

Or. en

Изменение 76
Helga Trüpel

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 
включващи произведения, поръчани от 
тези организации за изключително 
ползване от самите тях.

(9) За целите на настоящата директива 
произведения, които са част от 
аудио- и аудио-визуални произведения
в архивите на обществените излъчващи 
организации следва да се възприемат 
като включващи произведения, 
поръчани от тези организации за 
изключително ползване от самите тях.

Or. de

Изменение 77
Malika Benarab-Attou

Предложение за директива
Съображение 9
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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 
включващи произведения, поръчани от 
тези организации за изключително 
ползване от самите тях.

(9) За целите на настоящата директива 
кинематографските, аудио- и аудио-
визуалните произведения, 
фотографиите и другите 
изображения в архивите на 
обществените излъчващи организации и 
други културни организации следва да 
се възприемат като включващи 
произведения, поръчани от тези 
организации за изключително ползване 
от самите тях.

Or. en

Изменение 78
Seán Kelly

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) За целите на настоящата 
директива обществените библиотеки 
следва да се възприемат като 
публично финансирани библиотеки.

Or. en

Изменение 79
Maria Badia i Cutchet

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 

заличава се
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произведения, които са публикувани 
или излъчени за първи път в дадена 
държава-членка.

Or. es

Изменение 80
Helga Trüpel

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.

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

Or. de

Изменение 81
Helga Trüpel

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, трябва да бъде 
проведено 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, 
преди всичко от организации за 
колективно управление.
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Or. de

Изменение 82
Sabine Verheyen

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 съответните 
носители на авторски права. 
Държавите-членки следва да дадат 
възможност на организациите, 
посочени в настоящата директива, да 
изберат дали сами да проведат 
такова щателно издирване или да 
възложат провеждането му на други 
организации, включително на 
организации за колективно 
управление.

Or. en

Изменение 83
Emma McClarkin

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 

(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
носителя/носителите на авторските 
права върху него. На държавите-членки 
следва да бъде позволено да осигурят 
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издирване от организациите, посочени в 
настоящата директива, или от други 
организации.

провеждането на такова щателно 
издирване от организациите, посочени в 
настоящата директива, или от други 
организации с нестопанска цел.

Or. en

Обосновка

От настоящата директива следва да могат да се възползват единствено 
организациите с нестопанска цел. Освен това, за да се гарантира съгласуваност с 
член 2, където се използва терминът „носител на авторски права“, този термин 
следва да се предпочита пред термина „автор“.

Изменение 84
Jean-Marie Cavada

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 съвестно и рационално щателно 
издирване за установяване на носителя 
или носителите на авторски права 
върху него. На държавите-членки следва 
да бъде позволено да осигурят 
провеждането на такова щателно 
издирване от организациите, посочени в 
настоящата директива, или от други
организации.

Or. fr

Изменение 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Предложение за директива
Съображение 12
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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 съвестно и рационално щателно 
издирване за установяване на носителя 
на авторските права върху него. На 
държавите-членки следва да бъде 
позволено да осигурят провеждането на 
такова щателно издирване от 
организациите, посочени в настоящата 
директива, или от други организации.

Or. en

Изменение 86
Petra Kammerevert

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 съвестно и рационално щателно 
издирване за установяване на неговия 
автор или носител на сродни права. На 
държавите-членки е позволено да 
осигурят провеждането на такова 
щателно издирване от организациите, 
посочени в настоящата директива, или 
от други организации, преди всичко от 
организации за колективно 
управление.

Or. de

Изменение 87
Maria Badia i Cutchet
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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 съвестно и рационално щателно 
издирване за установяване на неговия 
автор или автори, притежаващи 
авторските права върху него. На 
държавите-членки следва да бъде 
позволено да осигурят провеждането на 
такова щателно издирване от 
организациите, посочени в настоящата 
директива, или от други организации, 
като например организациите за 
колективно управление.

Or. es

Изменение 88
Zoltán Bagó

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, следва да се 
проведе съвестно, почтено 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.

Or. hu
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Изменение 89
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Изменение 90
Helga Trüpel

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целесъобразно е да се осигури (13) Целесъобразно е да се изготви
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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.

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, 
преди всичко от  организации за 
колективно управление, 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.

Or. de

Изменение 91
Emma McClarkin

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

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

Or. en

Обосновка

Освен това, за да се гарантира съгласуваност с член 2, където се използва терминът 
„носител на авторски права“, този термин следва да се предпочита пред термина 
„автор“.

Изменение 92
Maria Badia i Cutchet

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

(14) Осиротелите произведения може да 
имат няколко автора, които 
притежават авторски права върху 
тях, или да включват други 
произведения или защитено 
съдържание. Настоящата директива 
следва да не засяга правата на известни 
или установени носители на авторски 
права.

Or. es

Изменение 93
Helga Trüpel

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 
следва да не засяга правата на известни 
или установени носители на авторски 

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

Or. de

Изменение 94
Petra Kammerevert

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

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

Or. de

Изменение 95
Helga Trüpel

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да се избегне дублирането на 
усилията за издирване щателното 
издирване следва да се провежда само в 
държавата-членка, в която 
произведението е било публикувано или 
излъчено за първи път. С цел да се 
предостави възможност на останалите 
държави-членки да проверяват дали 
статутът на дадено произведение е бил 
установен в друга държава-членка, 
държавите-членки следва да гарантират 
документирането на резултатите от 

(15) С цел да се избегне дублирането на 
усилията за издирване щателното 
издирване следва да се провежда в 
държавата-членка, в която 
произведението е било публикувано или 
излъчено за първи път. С цел да се 
предостави възможност на останалите 
държави-членки да проверяват дали 
статутът на дадено произведение е бил 
установен в друга държава-членка, 
държавите-членки следва да гарантират 
документирането на резултатите от 
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щателните издирвания, проведени на 
тяхна територия, в общодостъпна база 
данни.

щателните издирвания, проведени на 
тяхна територия, в общодостъпна база 
данни.

Or. de

Изменение 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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.

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

Or. en

Изменение 97
Emma McClarkin

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.

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

Or. en

Обосновка

Освен това, за да се гарантира съгласуваност с член 2, където се използва терминът 
„носител на авторски права“, този термин следва да се предпочита пред термина 
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„автор“.

Изменение 98
Zoltán Bagó

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.

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

Or. hu

Изменение 99
Emma McClarkin

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Прекратяването на статута на 
осиротяло произведение дава 
възможност за изплащане на 
възнаграждението, което обикновено 
се дължи за ползване на едно 
произведение, включително за 
предходно ползване. Държавите-
членки вземат решение дали да 
определят срок, в който носителите 
на авторски права да получат 
авторските възнаграждения.

Or. en

Обосновка

Изяснява се съображение 16.
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Изменение 100
Petra Kammerevert

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 
и реставрация на филми, които са част 
от тяхното културно наследство.

(17) С цел да се насърчат ученето и 
културата, държавите-членки следва да 
позволят достъп до осиротели 
произведения и възпроизвеждането 
им, за да послужат именно за
съхранение, реставрация и осигуряване 
на културно-образователен достъп до 
произведенията, които са част от 
техните колекции.

Or. de

Изменение 101
Zoltán Bagó

Предложение за директива
Съображение 17
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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 
и реставрация на филми, които са част 
от тяхното културно наследство.

(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 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 
и реставрация на филми, които са част 
от тяхното културно наследство.

Or. hu

Изменение 102
Petra Kammerevert

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 

(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, институциите за съхраняване 
на филмовото наследство,
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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.

излъчващите организации и други 
културни институции 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.

Or. de

Изменение 103
Silvia Costa

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 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, при условие че 
произведенията не се използват за 
вторични търговски цели.

Or. it
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Изменение 104
Petra Kammerevert

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 
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.

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

Or. de

Изменение 105
Zoltán Bagó

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 
също така да се гарантира, че 
осиротелите произведения, които са 
били цифровизирани и предоставени на 
обществено разположение в една 

(19) С цел да се увеличи достъпът на 
гражданите на ЕС до европейското 
културно наследство е необходимо 
също така да се гарантира, че 
осиротелите произведения, които са 
били цифровизирани и предоставени на 
обществено разположение в една 
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държава-членка, са на разположение и в 
другите държави-членки. 
Общодостъпните библиотеки, учебни 
заведения, музеи, архиви, 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.

държава-членка, са на разположение и в 
другите държави-членки. 
Общодостъпните библиотеки, учебни 
заведения, музеи, архиви, регистри,
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.

Or. hu

Изменение 106
Malika Benarab-Attou

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 
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.

(19) С цел да се увеличи достъпът на 
гражданите на ЕС до европейското 
културно наследство е необходимо 
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, музеи, архиви, институции за 
съхраняване на филмовото наследство,
обществени излъчващи организации и 
други културни организации, които 
ползват дадено осиротяло произведение 
с цел да постигнат своето обществено 
предназначение, следва да бъдат в 
състояние да предоставят достъп до 
въпросното осиротяло произведение в 
останалите държави-членки.

Or. en
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Изменение 107
Silvia Costa

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 следва да 
насърчава разпоредбите, които 
съществуват в държавите-членки по 
отношение на управлението на правата, 
чрез задължителни лицензи или
колективните лицензи с разширен 
обхват.

Or. it

Изменение 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

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 разпоредбите в държавите-
членки по отношение на управлението 
на правата.

Or. en

Изменение 109
Marietje Schaake

Предложение за директива
Съображение 20
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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 разпоредбите в държавите-
членки по отношение на управлението 
на правата.

Or. en

Изменение 110
Helga Trüpel

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 разпоредби в държавите-
членки по отношение на управлението 
на правата, например колективните 
лицензи с разширен обхват.

Or. de

Изменение 111
Jean-Marie Cavada

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 разпоредбите на държавите-
членки по отношение на управлението 
на правата, например колективните 
лицензи с разширен обхват, правните 
презумпции за представителство или 
прехвърляне, задължителното 
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колективно лицензиране или друга 
комбинация от тях.

Or. fr

Изменение 112
Petra Kammerevert

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 на държавите-
членки по отношение на управлението 
на правата, например колективните 
лицензи с разширен обхват.

Or. de

Изменение 113
Sabine Verheyen

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 или 
бъдещите разпоредби на държавите-
членки по отношение на управлението 
на правата, например колективните 
лицензи с разширен обхват.

Or. en

Изменение 114
Petra Kammerevert



PE472.126v01-00 46/102 AM\876815BG.doc

BG

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На държавите-членки следва 
също така да им бъде позволено да 
ползват осиротелите произведения за 
цели, които са отвъд общественото 
предназначение на организациите, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива. В подобни обстоятелства 
правата и законните интереси на 
носителите на авторски права следва 
да бъдат защитени.

заличава се

Or. de

Изменение 115
Emma McClarkin

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На държавите-членки следва също 
така да им бъде позволено да ползват 
осиротелите произведения за цели, 
които са отвъд общественото 
предназначение на организациите, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива. В подобни обстоятелства 
правата и законните интереси на 
носителите на авторски права следва да 
бъдат защитени.

(21) На държавите-членки следва също 
така да им бъде позволено да ползват 
осиротелите произведения за цели, 
които са отвъд общественото 
предназначение на общодостъпните 
библиотеки, учебните заведения, 
музеите, архивите, институциите за 
съхраняване на филмовото 
наследство или обществените 
излъчващи организации, попадащи в 
обхвата на настоящата директива. В 
подобни обстоятелства правата и 
законните интереси на носителите на 
авторски права следва да бъдат 
защитени.

Or. en
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Изменение 116
Petra Kammerevert

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 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.

(22) Когато съгласно условията на 
настоящата директива дадена държава-
членка разреши ползването на 
осиротели произведения, 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.

Or. de
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Изменение 117
Helga Trüpel

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 
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.

(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 
обществени излъчващи организации за 
цели, които са отвъд тяхното 
обществено предназначение, на 
авторите, 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 културни институции 
или центрове, които допринасят за 
насърчаване на културното 
многообразие.

Or. de
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Изменение 118
Marco Scurria

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 
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.

(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 
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 
създаването на гаранционен фонд за 
защита на притежателите на 
авторски права, чиито права не са 
били признати поради невъзможност 
да се открие носителят на 
авторското право, както и за 
подкрепа на онлайн трансгранични 
проекти за достъп до осиротели 
произведения, които спомагат за 
насърчаване и защита на културното 
и езиковото многообразие в ЕС.

Or. it
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Изменение 119
Maria Badia i Cutchet

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 
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.

(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 
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 културни институции 
или центрове, които най-много се 
нуждаят от подкрепа или които 
потенциално биха донесли най-голяма 
културна полза.

Or. es

Изменение 120
Marietje Schaake
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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 
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.

(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 
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 могат 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.

Or. en

Изменение 121
Malika Benarab-Attou

Предложение за директива
Съображение 22
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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
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.

(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,
обществени излъчващи организации и 
други културни 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.

Or. en

Изменение 122
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) В сътрудничество с различни 
заинтересовани лица по веригата на 
създаването на съдържание и 
предоставянето на авторски права, 
държавите-членки следва да 
прилагат политика, предпазваща 
произведенията от превръщането им 
в осиротели произведения, за да се 
ограничи появата на осиротели 
произведения и да се намали техният 
брой. Необходими са ефективно 
идентифициране на произведенията, 
обмен на информация относно 
осиротелите произведения и 
насърчаване на колективно 
управление или разширено колективно 
управление, за да се предотврати 
появата на осиротели произведения.

Or. en

Изменение 123
Emma McClarkin

Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Настоящата директива не 
засяга Директива 2001/29/ЕО и 
разглежда конкретно някои позволени 
начини на ползване на осиротелите 
произведения. С нея не се въвеждат 
нови изключения или ограничаване на 
авторското право и сродните му 
права.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива цели да разгледа конкретен въпрос в целия ЕС, а именно 
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управлението на позволените начини на ползване на осиротелите произведения. Тя 
няма за цел и не следва да се тълкува като изменяща Директива 2001/29/ЕО.

Изменение 124
Petra Kammerevert

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.

Or. de

Изменение 125
Jean-Marie Cavada

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 от обществени 
библиотеки, учебни заведения или 
музеи, както и от архиви, институции за 
съхраняване на филмовото наследство и 
излъчващи организации.

Or. fr

Изменение 126
Sabine Verheyen
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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 от обществени 
библиотеки, учебни заведения или 
музеи, както и от архиви, институции за 
съхраняване на филмовото наследство, 
издатели и излъчващи организации.

Or. en

Изменение 127
Seán Kelly

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 от публично 
финансирани библиотеки, учебни 
заведения или музеи, както и от архиви, 
институции за съхраняване на 
филмовото наследство, издатели на 
списания и вестници и обществени 
излъчващи организации.

Or. en

Изменение 128
Zoltán Bagó

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
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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 от обществени 
библиотеки, учебни заведения или 
музеи, както и от архиви, регистри,
институции за съхраняване на 
филмовото наследство и обществени 
излъчващи организации в държавите-
членки.

Or. hu

Изменение 129
Marek Henryk Migalski

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 от обществени 
библиотеки, учебни заведения, 
изследователски институти с 
нестопанска цел или музеи, както и от 
архиви, институции за съхраняване на 
филмовото наследство и обществени
излъчващи организации.

Or. pl

Изменение 130
Maria Badia i Cutchet

Предложение за директива
Член 1 - параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

отношение на произведения, които са:

Or. es

Изменение 131
Jean-Marie Cavada

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 осиротели произведения, 
които са публикувани, излъчени или  
определени за първи път в някоя 
държава-членка и представляват:

Or. fr

Изменение 132
Petra Kammerevert

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, изложени или излъчени 
за първи път в някоя държава-членка и 
представляват:

Or. de

Изменение 133
Malika Benarab-Attou
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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 или
представени за първи път в някоя 
държава-членка и представляват:

Or. en

Изменение 134
Petra Kammerevert

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

Or. de

Изменение 135
Sabine Verheyen

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 

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

Or. en

Изменение 136
Zoltán Bagó

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, които са част от колекциите 
на обществени библиотеки, учебни 
заведения, музеи, регистри или архиви, 
или

Or. hu

Изменение 137
Malika Benarab-Attou

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, които са част от колекциите 
на обществени библиотеки, учебни 
заведения, музеи, архиви или други 
културни организации като опери,
театри и оркестри, както и 
музикални и танцови ансамбли, или

Or. en
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Изменение 138
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) кинематографски или аудио-
визуални произведения, които са част от
колекциите на институции за 
съхраняване на филмовото 
наследство, или

(2) кинематографски, аудио- и аудио-
визуални произведения или приноси 
към тях, които са част от тях, 

Or. de

Изменение 139
Petra Kammerevert

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.

заличава се

Or. de

Изменение 140
Helga Trüpel

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 

(3) произведения, продуцирани от 
излъчващи организации и които са част 
от техния архив.
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организации преди 31 декември 2002 г.,
които са част от техния архив.

Or. de

Изменение 141
Jean-Marie Cavada

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, аудио- или аудио-
визуални произведения, продуцирани от 
излъчващи организации, които са част 
от техния архив.

Or. fr

Изменение 142
Maria Badia i Cutchet

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, аудио- или аудио-
визуални произведения, продуцирани от 
обществени излъчващи организации, 
които са част от техния архив.

Or. es

Изменение 143
Morten Løkkegaard

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка 3
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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, аудио- или аудио-
визуални произведения, продуцирани от 
обществени излъчващи организации, 
които са част от техния архив.

Or. en

Изменение 144
Marietje Schaake

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, аудио- или аудио-
визуални произведения, продуцирани от 
обществени излъчващи организации, 
които са част от техния архив.

Or. en

Изменение 145
Malika Benarab-Attou

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

Or. en
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Изменение 146
Malika Benarab-Attou

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка 3 а (нова)

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.

Or. en

Изменение 147
Jean-Marie Cavada

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 носители на авторски или 
сродни на тях права за него не са 
идентифицирани или, в случай че са 
идентифицирани, тяхното
местоположение не може да бъде 
установено след провеждане и 
документиране на щателно издирване на 
носителя на авторските права в 
съответствие с член 3.

Or. fr

Изменение 148
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 2 –  параграф 1
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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 авторът 
или носителят на сродно право за него 
не е идентифициран или, в случай че е 
идентифициран, неговото 
местоположение не е установено след 
провеждане и документиране на 
щателното им издирване в 
съответствие с член 3. При
кинематографските, аудио- и аудио-
визуалните произведения това може 
да важи и за отделни самостоятелни 
приноси към произведения; в такива 
случаи само тази част се счита за 
осиротяло произведение.

Or. de

Изменение 149
Maria Badia i Cutchet

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 носителят 
на авторските права за него не е 
идентифициран или, в случай че е 
идентифициран, неговото 
местоположение не може да бъде
установено след провеждане и 
документиране на щателно издирване на 
носителя на авторските права в 
съответствие с член 3.

Or. es

Изменение 150
Zoltán Bagó
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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 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 разумен срок от 
време в съответствие с член 3.

Or. hu

Изменение 151
Jean-Marie Cavada

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 или ако то включва други 
произведения или защитено 
съдържание и ако поне един от тези 
носители на авторски права не е нито 
идентифициран, нито с установено 
местоположение, същото произведение 
продължава да се счита за осиротяло 
произведение за целите на 
настоящата директива. Правата на 
известни или установени носители на 
авторски права, и по-специално по 
отношение на техните права за 
получаване на възнаграждение, не се 
засягат. Държавите-членки 
гарантират, че организациите, 
посочени в член 1, параграф 1, и по-
специално надлежно оправомощените 
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организации за колективно 
управление, провеждат щателно 
издирване с цел идентифициране и 
установяване на местоположението 
на другите носители на авторски 
права за съответното произведение.

Or. fr

Изменение 152
Petra Kammerevert

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 автор или носител 
на сродно право, разрешението на 
тези, чието местоположение е 
установено, е достатъчно за 
ползването на цялото произведение, 
когато и ако други автори или 
носители на сродни права в 
съответствие с настоящата 
директива не е могло да бъдат 
идентифицирани или да бъде 
установено местоположението им. 
При произведения, чиито отделни 
части могат да бъдат приписани 
еднозначно на различни автори или 
носители на сродни права, всяка част 
на произведението се изследва 
специално, за да се установи, дали 
става въпрос за осиротяло 
произведение по смисъла на член 2, 
параграф 1.

Or. de

Изменение 153
Petra Kammerevert
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Предложение за директива
Член 3 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се установи дали дадено 
произведение е осиротяло произведение 
организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, гарантират провеждането 
на щателно издирване за всяко 
произведение, като се консултират със 
съответните източници на информация 
за категорията на въпросните 
произведения.

1. С цел да се установи дали дадено 
произведение или принос към 
произведение е осиротяло произведение 
собствениците му гарантират 
провеждането на щателно издирване за 
всяко произведение, като се 
консултират със съответните източници 
на информация за категорията на 
въпросните произведения. Тази задача 
те имат право да възложат на 
организации за колективно 
управление.

Or. de

Изменение 154
Helga Trüpel

Предложение за директива
Член 3 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се установи дали дадено 
произведение е осиротяло произведение 
организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, гарантират провеждането на 
щателно издирване за всяко 
произведение, като се консултират със 
съответните източници на информация 
за категорията на въпросните 
произведения.

1. С цел да се установи дали дадено 
произведение е осиротяло произведение 
организациите или организациите за 
колективно управление, посочени в 
член 1, параграф 1, гарантират 
провеждането на щателно издирване за 
всяко произведение, като се 
консултират със съответните източници 
на информация за категорията на 
въпросните произведения.

Or. de

Изменение 155
Jean-Marie Cavada
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се установи дали дадено 
произведение е осиротяло произведение 
организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, гарантират провеждането на 
щателно издирване за всяко 
произведение, като се консултират със 
съответните източници на информация 
за категорията на въпросните 
произведения.

1. С цел да се установи дали дадено 
произведение е осиротяло произведение 
организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, гарантират провеждането на 
съвестно и щателно издирване за всяко 
ползвано отделно произведение или 
друг вид защитено съдържание, като 
се консултират със съответните 
източници на информация за 
категорията на въпросните 
произведения.

Or. fr

Изменение 156
Sabine Verheyen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, могат да възложат 
провеждането на щателно издирване 
на други организации, включително на 
организации за колективно управление

Or. en

Изменение 157
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 3 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

категория произведения се определят от 
всяка държава членка и следва да
включват източниците, посочени в 
приложението.

Or. de

Изменение 158
Helga Trüpel

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 се определят от 
всяка държава членка в съгласие с 
авторите и ползвателите и включват 
източниците, посочени в приложението.

Or. de

Изменение 159
Seán Kelly

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 се определят от 
всяка държава членка при съгласуване с 
носителите на авторски права и 
ползвателите и включват източниците, 
посочени в приложението.

Or. en
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Изменение 160
Jean-Marie Cavada

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 консултация с 
носителите на авторски права и 
ползвателите и могат да включват 
източниците, посочени в приложението.

Or. fr

Изменение 161
Emma McClarkin

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 се определят от 
всяка държава членка в консултация с 
носителите на авторски права и 
ползвателите и включват всички 
източници, посочени в приложението.

Or. en

Обосновка

В член 3, параграф 2 следва да се каже изрично, че всички източници от 
приложението следва да се разглеждат като основни елементи на всяко щателно 
издирване, които могат да бъдат допълвани от държавите-членки след съгласуване с 
носителите на авторски права за същата категория произведения в държавата-
членка, в която се иска разрешение.
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Изменение 162
Helga Trüpel

Предложение за директива
Член 3 –  параграф 3

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 в държавата-членка, в която 
публикацията или излъчването са се 
състояли за първи път.

Or. de

Изменение 163
Jean-Marie Cavada

Предложение за директива
Член 3 –  параграф 3

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 само в държавата-членка, в 
която публикацията, излъчването или  
определянето са се състояли за първи 
път.

Or. fr

Изменение 164
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 3 –  параграф 3

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 само в държавата-членка, в 
която публикацията, излагането или 
излъчването са се състояли за първи 
път.
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Or. de

Изменение 165
Malika Benarab-Attou

Предложение за директива
Член 3 –  параграф 3

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 само в държавата-членка, в 
която публикацията, излъчването или
публичното изпълнение са се състояли 
за първи път.

Or. en

Изменение 166
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 3 –  параграф 3

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 само в държавата-членка, в 
която публикацията или излъчването са 
се състояли за първи път; при все това, 
при наличие на  оправдана 
несигурност по отношение на 
мястото на първото публикуване или 
излъчване, щателни издирвания 
могат да се проведат и в други 
държави-членки.

Or. en

Обосновка

В член 3, параграф 3 се изяснява, че ако съществува обосновано съмнение по 
отношение на мястото, следва да се провеждат издирвания и извън държавата на 
първото публикуване.
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Изменение 167
Iosif Matula

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако произведението има повече от 
един носител на авторски права, 
включително и от държави извън ЕС, 
организацията, провеждаща 
щателното издирване, предприема 
мерки за намиране на тези носители 
на авторски права.

Or. ro

Изменение 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай че за едно 
кинематографично или аудиовизуално 
произведение се знае, че е съвместна 
продукция, щателното издирване 
трябва да се проведе във всяка 
държава-членка, където е 
осъществена съвместната продукция. 

Or. en

Изменение 169
Jean-Marie Cavada

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

3a. Ако за кинематографично или 
аудиовизуално произведение, за което 
се извършва щателно издирване, се 
предполага, че е плод на съвместна 
продукция, тогава щателното 
издирване се провежда в страната с 
най-голямо участие в съвместната 
продукция, и тази страна се определя, 
като се вземат предвид някои 
съществени фактори, като например 
езика, използван във филма, или 
оригиналното заглавие на филма. В 
случай че издирването в тази страна 
се окаже неуспешно, издирването 
трябва да продължи в страните, за 
които има сериозни основания да се 
предполага, че там могат да бъдат 
открити миноритарни 
копродуценти.

Or. fr

Изменение 170
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани в 
общодостъпна база данни.

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани и се 
съхраняват в официално одобрен и  
общодостъпен регистър на база данни.

Or. lt

Изменение 171
Georgios Papanikolaou
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Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани в 
общодостъпна база данни.

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани в 
общодостъпна и лесна за ползване база 
данни.

Or. el

Изменение 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани в
общодостъпна база данни.

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани в 
база данни, която е общодостъпна във 
всички държави-членки.

Or. en

Изменение 173
Helga Trüpel

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани в 
общодостъпна база данни.

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани в 
общодостъпна за всички държави-
членки база данни.
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Or. de

Изменение 174
Iosif Matula

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани в 
общодостъпна база данни.

4. Държавите-членки гарантират, че 
резултатите от щателните издирвания на 
тяхна територия са документирани в 
общодостъпна база данни. В тази 
публична база данни се посочва 
началната дата на щателните 
издирвания. 

Or. ro

Изменение 175
Sabine Verheyen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Надлежно оправомощените 
организации за колективно управление 
могат да действат от името на тези 
носители на авторски права, чието 
местоположение не може да бъде 
установено дори и след щателно 
издирване.

Or. en

Изменение 176
Emma McClarkin
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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. 

Or. en

Изменение 177
Helga Trüpel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с общностното 
право 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.

Or. de

Изменение 178
Helga Trüpel

Предложение за директива
Член 5 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

осиротяло, има само един автор, 
държавите-членки гарантират, че
той може по всяко време да прекрати 
този му статут.

Or. de

Изменение 179
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 5 –  параграф 1

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.

Държавите-членки гарантират 
възможността даден автор или носител 
на сродно право за произведение, 
считано за осиротяло, да може по всяко 
време да прекрати този му статут.

Or. de

Изменение 180
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Член 5 –  параграф 1

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.

Държавите-членки гарантират 
възможността даден носител или 
носители на авторски права за 
произведение, считано за осиротяло, да 
могат и да имат изключителното 
право по всяко време да прекратят
този му статут.

Or. el
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Изменение 181
Zoltán Bagó

Предложение за директива
Член 5 –  параграф 1

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.

Държавите-членки гарантират 
възможността даден носител на 
авторски права за произведение, 
считано за осиротяло, чието 
местоположение междувременно е 
установено, да може по всяко време да 
инициира прекратяването на този му 
статут.

Or. hu

Изменение 182
Jean-Marie Cavada

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Загубването на статута на 
осиротяло произведение не засяга 
съществуващите договори за ползване 
на въпросното произведение, в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. fr

Изменение 183
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 - уводна част
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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:

Or. de

Изменение 184
Jean-Marie Cavada

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 предоставяне на осиротялото
произведение на обществеността, 
включително осигуряване на публичен 
достъп до него по всяко време и на 
всяко място;

Or. fr

Изменение 185
Maria Badia i Cutchet

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 по смисъла на член 3 
от Директива 2001/29/ЕО;

Or. es
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Изменение 186
Helga Trüpel

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 
публиката по смисъла на член 3 от 
Директива 2001/29/ЕО;

Or. de

Изменение 187
Petra Kammerevert

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 сред 
публиката и предоставяне на 
разположение на осиротялото 
произведение по смисъла на член 3 от 
Директива 2001/29/ЕО;

Or. de

Изменение 188
Petra Kammerevert

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 

заличава се
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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.

Or. de

Изменение 189
Jean-Marie Cavada

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, 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 достъп до произведения, които са 
част от техните колекции, за 
образователни и изследователски 
цели.

Or. fr

Изменение 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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 

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 
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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.

постигане на цели, различни от тяхното 
обществено предназначение, а именно 
съхранение и реставрация на
произведения, които са част от техните 
колекции, и осигуряване на достъп до 
тези произведения за културни,  
образователни и изследователски 
цели.

Or. en

Изменение 191
Sabine Verheyen

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.

Or. en

Изменение 192
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 6 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не засяга 
свободата на такива организации да 
сключват договори с цел изпълнение 
на тяхното обществено 
предназначение.

заличава се

Or. de
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Изменение 193
Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 6 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не засяга 
свободата на такива организации да 
сключват договори с цел изпълнение 
на тяхното обществено предназначение.

3. Настоящата директива не засяга 
изпълнението на тяхното обществено 
предназначение, по-специално ако се 
създават национални публични 
фондове за цифровизацията и 
разпространението на осиротели 
произведения.

Or. fr

Изменение 194
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че 
организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, документират техните 
щателните издирвания и записват на 
общодостъпно място ползването на 
осиротели произведения.

заличава се

Or. de

Изменение 195
Jean-Marie Cavada

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Начините на ползване на 
осиротели произведения в рамките на 
настоящата директива зачитат 
изцяло моралните права на 
носителите на авторски права. В 
случай на осиротяло произведение, 
чийто носител на авторски права е 
идентифициран, но с неустановено 
местоположение, името на носителя 
на авторските права се посочва при 
всяко ползване на произведението.

Or. en

Изменение 197
Silvia Costa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Настоящата директива не 
накърнява съществуващите правила в 
държавите-членки по отношение на 
управлението на правата, например  
разширените колективни лицензи.
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Or. it

Изменение 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Разрешено ползване на осиротели 

произведения

Or. en

Изменение 199
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Разрешено ползване на осиротели 

произведения

Or. de

Изменение 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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 

заличава се
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цели, различни от предвидените в 
член 6, параграф 2, при условие че:

Or. en

Изменение 201
Petra Kammerevert

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

Or. de

Изменение 202
Marie-Christine Vergiat

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:

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, ако това ползване все пак 
съответства на тяхната обществена 
функция, при условие че:

Or. fr
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Изменение 203
Iosif Matula

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:

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, на основата на разумна 
фиксирана такса, при условие че:

Or. ro

Изменение 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Изменение 205
Petra Kammerevert

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
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Or. de

Изменение 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Изменение 207
Petra Kammerevert

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

Or. de

Изменение 208
Georgios Papanikolaou

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;

(2) организациите документират 
подробно, на общодостъпно място и по 
лесен за употреба начин ползваните от 
тях осиротели произведения;
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Or. el

Изменение 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Изменение 210
Petra Kammerevert

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

Or. de

Изменение 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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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 
ползването на произведението от 
организациите, посочени в член1, 
параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 212
Petra Kammerevert

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

заличава се

Or. de

Изменение 213
Zoltán Bagó

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. носителите на авторски права, които 
прекратяват статута на осиротяло 

4. носителите на авторски права, които 
прекратяват статута на осиротяло 
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произведение по смисъла на член 5, 
получават възнаграждение за 
ползването на произведението от 
организациите, посочени в член1, 
параграф 1;

произведение по смисъла на член 5, 
получават впоследствие
възнаграждение за ползването на 
произведението от организациите, 
посочени в член1, параграф 1;

Or. hu

Изменение 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Изменение 215
Petra Kammerevert

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
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Or. de

Изменение 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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

Or. en

Изменение 217
Petra Kammerevert

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

Or. de
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Изменение 218
Iosif Matula

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..

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. С предимство се 
избират институции от публичния 
сектор, които финансират проекти в 
областта на културата в 
държавите-членки.

Or. ro

Изменение 219
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Възможности на разширеното 
колективно управление на права

1. Държавите-членки гарантират, че 
колективното предоставяне на права 
между организации за колективно 
управление и големи оператори, като 
например излъчващи организации, за 
целите на разпространяването сред 
публиката, включително за 
предоставянето на публичен достъп 
до тях по смисъла на член 3 на 
Директива 2001/29/EО, относно 
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определени категории произведения и 
други защитени от авторско право 
произведения, може да бъде 
разширено за автори и носители на 
сродни права от същата категория 
произведения, които не се 
представляват от организация за 
колективно управление, независимо 
дали произведението е осиротяло 
произведение по смисъла на член 2 или 
не, при условие, че 
а) носителят на права, който не се 
представлява от организацията за 
колективно управление, има право по 
всяко време да възрази против 
колективното използване и може да 
упражнява сам правата си и
б) подобно споразумение между 
организации за колективно управление 
и големи оператори се прилага само за 
продукции, публикувани най-напред в 
държавата-членка, в която се намира 
седалището на оператора.
2. Параграф 1 на настоящия член не 
се прилага за кинематографични 
произведения.
3. Държавите-членки гарантират, че 
в случаите, в които се извършва 
колективно предоставяне на права в 
съответствие с параграф 1, 
компетентната организация за 
колективно управление разполага с 
публично достъпен регистър на 
носителите на права, които не могат 
да бъдат идентифицирани, или чието 
местоположение не може да бъде 
установено.

Or. de

Изменение 220
Petra Kammerevert
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Предложение за директива
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Документиране и протоколиране на 

ползването и изплащането на 
възнаграждение

1. Държавите-членки гарантират 
публичното документиране на 
щателното издирване на осиротели 
произведения или осиротели приноси 
към произведения. За тази цел 
държавите-членки в сътрудничество 
с Комисията разработват валидни в 
целия ЕС единни минимални 
стандарти и се стремят към 
създаването, респ. ползването на 
централна база данни.
2. Държавите-членки гарантират 
публичното протоколиране на 
осиротели произведения или 
осиротели приноси към произведения. 
За тази цел държавите-членки в 
сътрудничество с Комисията 
разработват валидни в целия ЕС 
единни минимални стандарти и се 
стремят към създаването, респ. 
ползването на централна база данни.
3. При ползването на осиротели 
произведения или осиротели приноси 
към произведения, чийто автор или 
носител на сродни права е 
идентифициран, но 
местоположението му не е 
установено, имената се посочват.
4. Автори или носители на сродни 
права, които прекратят статута на 
осиротяло произведение в 
съответствие с член 5, получават 
възнаграждение за ползването на 
произведението до този момент. Те 
могат да поискат възнаграждението 
си в рамките на срок, който се 
определя от държавите-членки, 
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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 би имала право да получава
възнаграждение на основата на 
доверително управление, искът за 
възнаграждение се отправя към 
организацията за колективно 
управление.
5. Приходите, които се освобождават 
в организациите за колективно 
управление, за които не са предявени 
претенции в определения съгласно 
параграф 4 срок, ще 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 поддръжка 
и обслужване на необходимите за 
тази цел бази данни.

Or. de

Изменение 221
Zoltán Bagó

Предложение за директива
Член 8 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не засяга 
разпоредбите, отнасящи се по-
специално до патентното право, 
търговските марки, правата върху 
дизайна, полезните модели, 
топографиите на полупроводникови 
продукти, печатарските шрифтове, 
условния достъп, достъпа до кабел за 
радио- и телевизионни услуги, 

Настоящата директива не засяга 
разпоредбите, отнасящи се по-
специално до патентното право, 
търговските марки, правата върху 
дизайна, полезните модели, 
топографиите на полупроводникови 
продукти, печатарските шрифтове, 
условния достъп, достъпа до кабел за 
радио- и телевизионни услуги, 
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опазването на националните ценности, 
изискванията по отношение на 
законното депозиране, 
законодателството в областта на 
ограничителните практики и нелоялната 
конкуренция, търговските тайни, 
сигурността, поверителността, защитата 
на данните и на личния живот, достъпа 
до публични документи, договорното 
право.

опазването на националните ценности, 
изискванията по отношение на 
законното депозиране, 
законодателството в областта на 
ограничителните практики и нелоялната 
конкуренция, държавните тайни,
търговските тайни, сигурността, 
поверителността, защитата на данните и 
на личния живот, защитата на 
правата за неприкосновеност на 
личния живот, достъпа до публични 
документи, договорното право.

Or. hu

Изменение 222
Jean-Marie Cavada

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат 
разпоредбите относно управлението 
на правата върху произведения и друго 
защитено съдържание, и по-
специално разпоредбите за 
колективното лицензиране, правните 
презумпции за представителство или 
прехвърляне, задължителното 
колективно лицензиране или всякакви 
комбинации от тези изисквания, 
независимо дали горепосочените 
произведения или защитено 
съдържание са осиротели 
произведения или не по смисъла на 
член 2, в съответствие със 
законодателството на ЕС и 
международните договори за 
авторското право и сродните му 
права. Когато съществуват или са 
въведени такива разпоредби, всяка от 
другите държави-членки гарантира, 
че бенефициентите, посочени в член 
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1, параграф 1, са защитени от закона 
по отношение на ползването на 
произведения или друго защитено 
съдържание, за които се изисква  
лиценз или разрешение в 
съответствие с тези разпоредби.

Or. fr

Изменение 223
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива не 
накърнява съществуващи или бъдещи 
разпоредби на държавите-членки за 
управлението на права по отношение 
на обекти, защитени с авторски или 
сродни права, особено колективни 
системи за лицензиране, презумпции 
по отношение на
представителството на носителите 
на права или прехвърлянето на права, 
юридически задължителни системи 
за управление на права или 
комбинации от тях.

Or. de

Изменение 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Предложение за директива
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

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.

Or. en

Изменение 226
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. pl

Изменение 227
Emma McClarkin

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;

Or. en

Обосновка

Отделните издатели също следва да бъдат включени в тази категория.

Изменение 228
Seán Kelly

Предложение за директива
Приложение – точка 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Издателското дружество.

Or. en
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Изменение 229
Jean-Marie Cavada

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:

Or. fr

Изменение 230
Helga Trüpel

Предложение за директива
Приложение – точка 5 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Професионални дружества в 
съответните държави-членки.

Or. de


