
PA\876814BG.doc PE472.125v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по култура и образование

2011/0136(COD)

15.9.2011

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по култура и образование

на вниманието на комисия по правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно някои позволени начини на ползване на осиротели 
произведения
(COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

Докладчик по становище: Sabine Verheyen



PE472.125v01-00 2/21 PA\876814BG.doc

BG

PA_Legam



PA\876814BG.doc 3/21 PE472.125v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст:

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

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

С предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
определени допустими начини на ползване на осиротели произведения Европейската 
комисия създава основа за управление на книги, вестници, списания, филми, музикални 
произведения, телевизионни продукции и др., които се закрилят с авторско право, 
въпреки че носителят на авторско право не може да бъде установен.

Докладчикът обръща внимание преди всичко на следните въпроси:

Цел:

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

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

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

Изисквания:

Дадено произведение следва да се счита за осиротяло докато за него не бъдат 
установени 100 % носителите на авторски права. Трябва обаче да се гарантира, че не се
нарушават правата на вече известните носители на авторско право.

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

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

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Съюзът трябва да взема предвид 
културните аспекти при своята 
дейност по силата на други 
разпоредби на настоящия договор, по-
специално, за да зачита и развива 
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разнообразието на културите в него.

Or. en

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Трансграничният онлайн достъп 
до осиротели произведения, налични в 
колекциите на библиотеки, учебни 
заведения, архиви и музеи, както и до 
произведения в архивите на 
обществени излъчващи организации в 
целия Съюз, допринася за насърчаване 
и защита на културното и 
лингвистично многообразие в Съюза.

Or. en

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Библиотеките, музеите, архивите, 
учебните заведения, институциите за 
съхраняване на филмовото наследство и 
обществените излъчващи организации в 
държавите-членки са се ангажирали с 
мащабна цифровизация на техните 
колекции или архиви с цел създаване на 
европейски цифрови библиотеки. Те 
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 
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важно за създаването на европейски 
цифрови библиотеки като Europeana. 
Технологиите за масова цифровизация 
на печатни материали и за търсене и 
индексиране увеличават 
изследователската стойност на 
библиотечните колекции.

изследователската стойност на 
библиотечните колекции.

Or. en

Изменение 4
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 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. en

Изменение 5
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 

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

Or. en

Изменение 6
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 7
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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 9
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 произведения и 
произведенията, 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. en

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 11
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 

(12) Преди да може да се определи като 
осиротяло произведение, дадено 
произведение трябва да бъде подложено 
на щателно издирване за установяване 
на съответния носител / 
съответните носители на авторски 
права. На държавите-членки следва да 
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провеждането на такова щателно 
издирване от организациите, посочени в 
настоящата директива, или от други 
организации.

бъде позволено да осигурят 
провеждането на такова щателно 
издирване от организациите, посочени в 
настоящата директива, или от други 
организации, преди всичко от 
надлежно оправомощени организации 
за колективно управление.

Or. en

Изменение 12
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 от организациите, 
посочени в настоящата директива, 
преди всичко от надлежно 
оправомощени 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.
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Or. en

Изменение 13
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 
права.

Or. en

Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящата директива не 
накърнява разпоредбите, които 

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

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

Or. en

Изменение 16
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 тези културни 
институции или центрове, които 
най-спешно се нуждаят от подкрепа 
или за тези, които потенциално биха 
донесли най-голяма културна полза.
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Or. en

Изменение 17
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:

Or. en

Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19
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 

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 
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местоположение не е установено след 
провеждане и документиране на 
щателно издирване на носителя на 
авторските права в съответствие с член 
3.

местоположение не може да бъде
установено след провеждане и 
документиране на щателно издирване на 
носителя на авторските права в 
съответствие с член 3.

Or. en

Изменение 20
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 не се засягат. 
Държавите-членки гарантират, че 
организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, и по-специално надлежно 
оправомощените организации за 
колективно управление, провеждат 
щателно издирване с цел 
идентифициране и установяване на 
местоположението на другите 
носители на авторски права за 
съответното произведение.

Or. en

Изменение 21
Предложение за директива
Член 3 –  параграф 1



PA\876814BG.doc 15/21 PE472.125v01-00

BG

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, или надлежно 
оправомощени организации за 
колективно управление гарантират 
провеждането на щателно издирване за 
всяко произведение, като се 
консултират със съответните източници 
на информация за категорията на 
въпросните произведения.

Or. en

Изменение 22
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 преди използване на 
произведението само в държавата-
членка, в която публикацията или 
излъчването са се състояли за първи 
път.

Or. en

Изменение 23
Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 24
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.

1. Ако произведение, считано за 
осиротяло, има само един носител на 
авторски права, държавите-членки 
гарантират, че този носител на 
авторски права има възможност по 
всяко време да прекрати този му статут.

Or. en

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако дадено осиротяло 
произведение има повече от един 
носител на авторски права или ако 
включва други произведения или 
защитено съдържание, статутът му 
на осиротяло произведение може да се 
прекрати само ако всички носители 
на авторски права са 
идентифицирани и с установено 
местоположение, в съответствие с 
член 2, параграф 2.

Or. en
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Изменение 26
Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Възнаграждение на носителите на 

авторски права
носителите на авторски права, които 
прекратят статута на осиротяло 
произведение в съответствие с член 5, 
параграф 1а, получават 
възнаграждение за ползването на 
произведението от страна на 
организациите, посочени в член1, 
параграф 1; носителите на авторски 
права могат да поискат 
възнаграждението си в рамките на 
срок, който се определя от 
държавите-членки, 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 е имала право да 
събира възнагражденията на 
носителите на авторски права на 
основата на доверително управление, 
искът за възнаграждение се отправя 
към организацията за колективно 
управление.

Or. en

Изменение 27
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) 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;



PE472.125v01-00 18/21 PA\876814BG.doc

BG

Or. en

Изменение 28
Предложение за директива
Член 6 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Независимо от това организациите, 
посочени в член 1, параграф 1, не 
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.

Or. en

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. в случай на осиротяло 
произведение, чийто носител или 
чиито носители на авторски права 
е/са идентифициран(и), но е/са с 
неустановено местоположение, 
името/имената на 
носителя/носителите на авторски 
права се посочват при всяко ползване 
на произведението;

Or. en
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Изменение 30
Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Разрешено ползване на осиротели 

произведения

Or. en

(Вж. всички други изменения към член 7)

Изменение 31
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. en

Изменение 32
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
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Изменение 33
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 34
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 35
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
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Изменение 36
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 37
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


