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КРАТКА ОБОСНОВКА

Живеем в цифровата ера. Някои хора вече казват, че това, което не може да се намери в 
интернет, изобщо не съществува. С оглед на огромните предимства, които 
рационалното разпространение на информация в интернет може да донесе на 
вътрешния пазар, цифровизацията на материали в областта на културата е и следва да 
бъде подкрепяна в европейски мащаб.

Осиротелите произведения представляват произведения, чийто носител или носители 
на авторски права не могат да бъдат определени или намерени, а предоставянето на 
дадено произведение на разположение на обществеността изисква разрешение от 
носителя на авторски права в съответствие с принципите на авторското право. 
Директива 2001/29/ЕО1 предвиди някои изключения, които позволяват сканиране с цел 
съхранение, но те не позволяват на библиотеките да публикуват цифровизираните 
произведения онлайн в интернет, дори и за нетърговски цели2. 

Настоящата законодателна инициатива се основава на препоръката на Комисията от 
2006 г. относно цифровизацията и онлайн достъпа до културно съдържание и 
цифровото съхранение3. Въпреки препоръката, само няколко държави-членки въведоха 
законодателство относно осиротелите произведения и съществуващите решения така 
или иначе са ограничени от факта, че лимитират онлайн достъпа до гражданите, 
пребиваващи на територията на страната, и не предвиждат признаване на щателни 
издирвания, вече извършени в други държави-членки. 

Европейският парламент вече изрази подкрепата си за намирането на законодателно 
решение на проблемните въпроси с осиротелите произведения и създаването на 
европейска база данни за улесняване на достъпа до информация4. В своята резолюция 
от 6 април 2011 г. относно единен пазар за предприятията и растежа5 Парламентът 
също така подчерта, че е необходимо създаването на подобрена система за управление 
на авторското право с цел подкрепа на иновациите и творчеството в рамките на 
единния пазар.

Настоящото предложение на Комисията има за цел да осигури възможност за 
библиотеки, учебни заведения, музеи и архиви да предоставят специфични услуги на 
вътрешния пазар, което включва публикуването на осиротели произведения в интернет. 
Една от оперативните цели на предложението е да се намалят разходите за операциите 
по онлайн ползването на осиротели произведения от тези институции, както и да се 
улесни трансграничният достъп.
                                               
1 Директива 2001/29/ЕО от 22 май 2001 г. за хармонизиране на някои аспекти на авторското право 

и сродните му права в информационното общество (OВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10-19).
2 Съгласно член 5, параграф 3, буква н) от Директивата от 2001 г. библиотеките могат да 

предоставят достъп само до произведения, съдържащи се в техните колекции, на 
специализирани терминали в техните помещения за целите на изследване или частно проучване.

3 ОВ L 236, 31.8.2006 г., стр. 28-30.
4 Резолюция от 12 май 2011 г. относно отключването на потенциала на културните и творческите 

индустрии (P7_TA (2011) 0240, точка 71 и Резолюция от 5 май 2010 г. относно Europeana -
следващи стъпки (ОВ C 81, 03.15.2011 г., стр. 16-25).

5 2010/2277(INI), точка 56.
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Комисията представи шест варианта в оценката на въздействието, придружаваща 
законодателното предложение, включително възможността за въздържане от действия, 
както и начините за допускане на законово изключение или лицензиране, което би 
улеснило цифровизацията на осиротели произведения. Предвид резултатите от 
широките консултации с различни заинтересовани страни, предложението в крайна 
сметка улеснява взаимното признаване на националните решения, което дава 
възможност на библиотеките да предоставят онлайн достъп до осиротели 
произведения. Заслужава да се отбележи, че информацията за всички осиротели 
произведения,  определени като такива в съответните юрисдикции, следва да се 
предоставя безплатно във всички страни. В случай че носител на авторски права 
предяви обосновано искане за авторски права в страната, където произведението е 
публикувано за първи път, органите на тази държава-членка отменят статута на 
осиротяло произведение и това решение съответно е валидно и във всички други 
държави-членки. 

Комисията посочва значимостта на споразумението „Google Books“, постигнато през 
2008/2009 г. между Google, гилдията на авторите и Асоциацията на американските 
издатели, позволяващо на Google да използва повечето осиротели произведения без 
предварително разрешение и да ги публикува онлайн в САЩ, като по този начин  
Европа изостана много по отношение на конкурентоспособността и достъпа до 
човешкото наследство. Тъй като Съдът на Южния район на Ню Йорк се 
противопостави на това споразумение през март 2011 г. (наред с другото, на
основанието за предполагаем монопол върху ползването на осиротели произведения, 
гарантиран на Google със споразумението), и предложи вместо това приемането на 
законодателен акт1, Европейският съюз следва да се възползва от възможността да даде 
пример за решаването на този въпрос по начин, който да удовлетворява всички бъдещи 
потребители и бенефициенти, включително  носителите на авторски права.

Докладчикът приветства предложението на Комисията и изразява съгласие с нейната 
конкретна цел, че публикуването онлайн на осиротели произведения в рамките на 
целия ЕС ще насърчи културното многообразие в Европа и ще увеличи броя на 
източниците на знания и обучение. 

Въпреки това докладчикът смята да внесе някои изменения към предложението на 
Комисията. Като цяло докладчик желае да подчертае, че авторското право стои в 
основата на иновациите, творческия процес, инвестициите и продуктите на творческата 
индустрия. Следва да се намери подходящо решение на проблемите във връзка с 
осиротелите произведения, а не да се вземат твърде общи мерки. Освен това, с цел 
опазване на културното наследство, разрешеното ползване на осиротели произведения 
следва да не се използва за извличане на пряка или непряка икономическа или 
търговска изгода. Също така докладчикът смята, че критериите за възнагражденията на 
носителите на авторски права следва да бъдат хармонизирани, за да се създаде правна 
сигурност и гаранции на равнището на ЕС. Той счита, че е важно носителите на 
авторски права да могат да прекратяват статута на осиротяло произведение чрез проста 
и единна процедура в държавата-членка по техен избор.

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, стр. 23.
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По-конкретно докладчикът би искал да подчертае значението на съгласуваността и 
оперативната съвместимост на взаимосвързаните бази данни. Следва да се избягват 
ситуации, при които дадено произведение незаслужено получава статут на осиротяло 
произведение. 

Според докладчика някои въпроси, които все още се нуждаят от отговор, са: дали 
следва да бъдат създадени хармонизирани дефиниции за посочените в предложението 
на Комисията бенефициенти и как държавите-членки ще се справят със ситуация, при 
която държава-членка трябва да проведе щателно издирване, но наличната в друга 
държава-членка информация е по-точна и актуална, и следователно е по-подходяща за 
съответното издирване. Също така трябва да се обърне допълнително внимание на 
спектъра на разрешеното ползване, тъй като предложението оставя вратички не само за 
широко тълкуване на определението, но също така и за всякакви форми на ползване от 
различните държави-членки.  

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Авторското право е 
икономическата основа на 
творческата индустрия.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Преди да може да се определи като 
осиротяло произведение, дадено 

(12) Преди да може да се определи като 
осиротяло произведение, дадено 
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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.

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, при условие, че тези 
организации провеждат щателното 
издирване  добросъвестно и разумно и 
използват резултатите за 
постигането на цели от обществен 
интерес, освен ако не е предвидено 
друго.

Or. en

Изменение 3

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 

(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. 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. Освен това 
за да се избегне дублирането на 
скъпоструващата цифровизация и да се 
установи дали дадено произведение е 
получило статут на осиротяло 
произведение в друга държава-членка, 
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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.

държавите-членки следва да гарантират, 
че резултатите от щателните 
издирвания, проведени на тяхна 
територия, и ползването на осиротели 
произведения от организациите, 
посочени в настоящата директива, са 
документирани в общодостъпни бази 
данни.  Доколкото е възможно, 
общодостъпните и безплатни бази 
данни, отразяващи резултатите от 
издирването и ползването на осиротели 
произведения, следва да бъдат 
създадени и използвани така, че да има 
взаимовръзка и оперативна 
съвместимост на общоевропейско 
равнище и да се правят справки, като се 
ползва една входна точка.

Or. en

Обосновка

Обединяване на съображения 13 и 15 за по-голяма съгласуваност.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Онлайн достъпът до културно 
съдържание и цифровото съхранение 
често не успяват да реализират 
потенциала си, наред с другото, 
поради недостатъчните ресурси в 
държавите-членки и връзката между 
несъвместими бази данни. За целите 
на настоящата директива 
държавите-членки следва да бъдат 
приканени да разгледат въпроса за 
стандартизация на цифровизацията 
на произведения на европейско 
равнище с оглед подобряване на 
централната регистрация, достъпа и 
оперативната съвместимост на 
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публичните бази данни на страните.

Or. en

Изменение 5

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Обединяване на съображения 13 и 15 за по-голяма съгласуваност.

Изменение 6

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, 

(20) Настоящата директива не 
накърнява съществуващите и 
бъдещите разпоредби на държавите-
членки по отношение на управлението 
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например колективните лицензи с 
разширен обхват.

на правата, например колективните 
лицензи с разширен обхват.

Or. en

Изменение 7

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 организациите, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива. В подобни обстоятелства 
правата и законните интереси на 
носителите на авторски права следва да 
бъдат защитени в съответствие с 
международното право и правото на 
ЕС като Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост (ТРИПС), Бернската 
конвенция за закрила на 
литературните и художествените 
произведения от 1886 г. и Директива 
2001/29/ЕО.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 - параграф 2 - встъпителни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага по 
отношение на произведения, които са 
публикувани или излъчени за първи път 

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

разпространени сред 
обществеността за първи път в някоя 
държава-членка и представляват:

Or. en

Изменение 9

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 
добросъвестно провеждане и 
документиране на разумно щателно 
издирване на носителя на авторските 
права в съответствие с член 3.

Or. en

Изменение 10

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 
разпространението сред 
обществеността са се състояли за 
първи път. Когато първата 
публикация, излъчване или друга 
форма на разпространение сред 
обществеността бъде осъществена 
едновременно в две или повече 
държави-членки, щателното 
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издирване се провежда във всички 
тези държави-членки.

Or. en

Изменение 11

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, която може 
да се полза безплатно.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки гарантират 
възможността даден носител на 
авторски права за произведение, 
считано за осиротяло, да може реално
по всяко време да прекрати този му 
статут по бърз, унифициран и 
икономически ефективен начин в 
държавата-членка по свой избор.

Or. en
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Изменение 13

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 
извличане на каквато и да е пряка или 
непряка икономическа или търговска 
изгода или 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 14

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;

(4) носителите на авторски права, които 
прекратяват статута на осиротяло 
произведение по смисъла на член 5, 
получават достатъчно и подходящо
възнаграждение за ползването на 
произведението от организациите, 
посочени в член1, параграф 1 и 
възнаграждението става дължимо от 
деня на приемането на акта, 
пораждащ правото;

Or. en
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) държавата-членка, в която е 
проведено щателното издирване,  
носи крайната отговорност за 
изплащането на възнаграждението.

Or. en


