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КРАТКА ОБОСНОВКА

С настоящото законодателно предложение на Комисията за директива се цели да се 
създаде подходяща нормативна уредба за колективно управление на авторски права, 
които се управляват от организации за колективно управление на авторски права от 
името на носителите на права, като се предвидят правила за осигуряване на по-добро 
управление и по-голяма прозрачност по отношение на всички организации за 
колективно управление на авторски права, а също и като се насърчи и улесни 
възможността организации за колективно управление на авторски права да получават 
многотериториален лиценз във връзка с правата на авторите, които организацията 
представлява, върху техните музикални произведения, по-конкретно в новата цифрова 
среда.

По този начин Комисията предоставя отговор на многобройни призиви на Парламента 
в редица резолюции, приети през 20041, 20072 и 2008 г.3, като предлага правно 
обвързващ инструмент в тази област.  Необходимо е да се изтъкне, че не на всички 
изразени от Парламента съображения беше обърнато внимание, особено на тези, 
отнасящи се до трансграничните лицензи за онлайн права върху музикални 
произведения, в съответствие с препоръката на Комисията от 2005 г4. 

Действащата правна уредба по отношение на авторските права в ЕС изостава от 
бързото развитие на цифровото общество. Онлайн лицензирането следва да улесни 
достъпа до музикално съдържание онлайн в ЕС (услуги за теглене и слушане онлайн) и 
установените в ЕС организации за колективно управление на авторски права ще 
предоставят лицензи за музикални произведения, създадени в чужбина и на доставчици 
на онлайн услуги, установени в чужбина. Посочените проблеми са свързани с 
търговските аспекти на интелектуалната собственост и конкурентоспособността и 
притежават отчетливо международно измерение.  От тази гледна точка, създаването на 
равноправни условия за организации за колективно управление на авторски права чрез 
въвеждането на стандарти за управление и прозрачност, приложими спрямо всички 
организации, следва да улесни онлайн достъпа до музикални произведения.

Докладчикът желае да се увери, че въведените чрез настоящия законодателен акт  
повишени изисквания за прозрачност и административен капацитет на организации за 
колективно управление на авторски права няма да доведат до дискриминация на 
установените в ЕС организации за колективно управление на авторски права и 
търговски агенти по отношение на конкурентите им, установени извън ЕС, които 
извършват дейност на пазара на ЕС и ще обезсърчи установяването на организации за 
колективно управление на авторски права в офшорни зони.

Същевременно докладчикът цели да се гарантира, че организациите за колективно 
управление на авторски права в ЕС продължават да играят важна роля в опазването на 
културното многообразие и се превръщат в привлекателни партньори за европейските и 

                                               
1 Резолюция от 15 януари 2004 г. (ОВ С 92, E, стр. 425).
2 Резолюция от 13 март 2007 г. (ОВ С 301, E, стр. 64).
3 Резолюция от 25 септември 2008 г. (ОВ С 8, E, стр. 105).
4 OВ L 276, стр. 54.
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международните творци в областта на управлението на права, като същевременно 
осигуряват навременно възнаграждение за авторите и запазват най-строг контрол върху 
лицата, които ги представляват и по отношение на представляваните права.  

Все пак приносът на търговската политика е от голяма подкрепа за избягването на 
ненужни пречки и гарантирането на международната конкурентоспособност.  По тази 
причина становището си поставя за цел да възприеме скромен подход, като се 
ограничава до аспектите от предложението на Комисията, които в най-голяма степен се 
отнасят до международната търговия.  

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси 
да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Член 2 – параграфи 1 а и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял І, членове 13, 14, 15, 17 и 18 от 
Дял II и Дял IV с изключение на 
членове 36 и 40 също се прилагат, за 
операциите им, извършени в Съюза, 
спрямо установени извън Съюза 
организации за колективно управление 
на авторски права.   
Дял І, членове 10, 11.1, 12, 15, 16, 18, 19 
и 20 от Дял II, Дял III и членове 34, 35, 
37 и 38 от Дял IV се прилагат и по 
отношение на независими доставчици 
на услуги по управление на права, 
установени във и извън Съюза, които 
действат като агенти на 
носителите на права във връзка с 
управлението на техните права и 
извършват дейност в Съюза на 
търговски начала. 

Or. en

Обосновка

The draft Directive introduces certain requirements for administrative capacity and 
transparency for management of rights in the EU. In a competitive international market 
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environment this regulation should not lead to a discrimination of domestic (EU) operators.
Therefore, certain provisions of the Directive as specified above should be applied to all 
collective management societies operating in the Union, even though they are established 
outside the Union. This should avoid putting European collecting societies in a 
disadvantageous position vis-à-vis non-EU entities and help to avoid off-shoring of rights 
management activities outside the EU.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „организация за колективно 
управление на авторски права“ означава 
организация, която е оправомощена по 
закон или чрез възлагане, лиценз или 
други договорни условия, от повече от 
един носител на авторски права, да 
управлява авторски или сродните им 
права като нейна изключителна или 
основна цел, и която е собственост или 
се контролира от своите членове;

a) „организация за колективно 
управление на авторски права“ означава 
организация, която е оправомощена по 
закон или чрез възлагане, лиценз или 
други договорни условия, от повече от 
един носител на авторски права, да 
управлява авторски или сродните им 
права като нейна изключителна или 
основна цел, и която е собственост или 
се контролира от своите членове, или е 
собственост, изцяло или частично, на 
една или повече организации за 
колективно управление на авторски 
права;

Or. en

Обосновка

Директивата следва да се прилага и по отношение на дъщерни предприятия с цел да 
се избегне неизпълнение на задължения и създаване на неравенство между 
конкурентите. Виж и изменението към член 31.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Носителите на авторски права имат 
правото да оправомощават избрана от 

2. Носителите на авторски права имат 
правото да оправомощават избрана от 
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тях организация за колективно 
управление на авторски права да 
управлява правата, категориите права 
или видовете произведения и други 
обекти по техен избор, за избрани от тях 
държави членки, независимо от 
държавата членка на пребиваване, 
установяване или гражданство на
носителя на авторски права или на 
организацията за колективно 
управление на авторски права.

тях установена в Съюза организация за 
колективно управление на авторски 
права да управлява правата, категориите 
права или видовете произведения и 
други обекти по техен избор, за избрани 
от тях държави членки, независимо от 
държавата членка на пребиваване, 
установяване или гражданство на
носителите на авторски права.

Or. en

Обосновка

Въвежда възможност носителите на авторските права, които пребивават извън ЕС, 
да сключват договори с организации за колективно управление на авторски права в 
съответствие с настоящата директива.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организацията за колективно 
управление на авторски права редовно и 
стриктно разпределя и изплаща 
дължимите суми на всички носители на 
авторски права, които представлява.
Организацията за колективно 
управление на авторски права извършва 
посочените разпределение и плащания 
не по-късно от 12 месеца след края на 
финансовата година, в която са събрани 
приходите от управление на авторски 
права, освен ако обективни причини, 
свързани по-специално с отчитане на 
ползватели, установяване на права, 
носители на авторски права или 
съпоставяне на информация относно 
произведения и други обекти с 
носителите на авторски права, не 
попречат на организацията за 

1. Държавите членки гарантират, че 
организацията за колективно 
управление на авторски права редовно и 
стриктно разпределя и изплаща 
дължимите суми на всички носители на 
авторски права, които представлява.
Организацията за колективно 
управление на авторски права извършва 
посочените разпределение и плащания 
не по-късно от 6 месеца след края на 
финансовата година, в която са събрани 
приходите от управление на авторски 
права, освен ако обективни причини, 
свързани по-специално с отчитане на 
ползватели, установяване на права, 
носители на авторски права или 
съпоставяне на информация относно 
произведения и други обекти с 
носителите на авторски права, не 
попречат на организацията за 
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колективно управление на авторски 
права да спази този краен срок.
Организацията за колективно 
управление на авторски права извършва 
посочените разпределение и плащания 
точно, като осигурява равнопоставено 
третиране на всички категории носители 
на авторски права.

колективно управление на авторски 
права да спази този краен срок.
Организацията за колективно 
управление на авторски права извършва 
посочените разпределение и плащания 
точно, като осигурява равнопоставено 
третиране на всички категории носители 
на авторски права.

Or. en

Обосновка

Задържане на приходите до две години е прекалено; творците следва да получават 
възнаграждение в разумни срокове. 

Изменение5

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицензионните условия се основават 
на обективни критерии, по-специално 
във връзка с тарифите.

2. Лицензионните условия се основават 
на справедливи, разумни и 
недискриминационни критерии, по-
специално във връзка с тарифите.

Or. en

Обосновка

Справедливите, разумни и недискриминационни критерии съставляват стандартен  
текст при лицензиране. 

Изменение 6

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тарифи за изключителни права 
отразяват стойността на търгуваните 
права и на услугите, предоставяни от 
организацията за колективно 
управление на авторски права.

Тарифи за изключителни права 
отразяват стойността на търгуваните 
права и са разумни по отношение на
икономическата стойност на
услугите, предоставяни от 
организацията за колективно 
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управление на авторски права.

Or. en

Обосновка

Изменението е въведено с цел да отрази по-добре съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, дело Canal 5/STIM (C-52/07).

Изменение 7

Предложение за директива
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, предоставяна при 
поискване на носители на авторски 
права, членове, други организации за 
колективно управление на авторски 
права и ползватели

Информация, предоставяна на носители 
на авторски права, членове, други 
организации за колективно управление 
на авторски права и ползватели

Or. en

Обосновка

Засилва задължението за прозрачност. Вж изменение към член 18, параграфи 1 и 2.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
предоставят на разположение при 
поискване от всеки носител на 
авторски права, чиито права управляват,
от всяка организация за колективно 
управление на авторски права, от името 
на която управляват права съгласно 
споразумение за представителство, или
от всеки ползвател, по електронен път, 
без неоправдано забавяне, следната 

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
предоставят на разположение на всеки 
носител на авторски права, чиито права 
управляват, на всяка организация за 
колективно управление на авторски 
права, от името на която управляват 
права съгласно споразумение за 
представителство, или на всеки 
ползвател, по електронен път, без 
неоправдано забавяне, следната 
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информация: информация:

Or. en

Обосновка

Засилва задължението за прозрачност. Вж изменение на заглавието на член 18 и 
параграф 2 от него.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) списък на споразуменията за 
представителство, по които са страна, 
включително информация за другите 
организации за колективно управление 
на авторски права, които са страна по 
тези споразумения, представлявания 
репертоар и териториалния обхват на 
всяко такова споразумение.

в) списък на споразуменията за 
представителство, по които са страна, 
включително информация за другите 
организации за колективно управление 
на авторски права, включително 
установените извън Съюза, които са 
страна по тези споразумения, 
представлявания репертоар и 
териториалния обхват на всяко такова 
споразумение.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение, организациите за 
колективно управление на авторски 
права предоставят, при поискване от
носител на авторски права или от
организация за колективно управление 
на авторски права, всякаква информация 
за произведения, за които един или 
повече носители на авторски права не са 
били идентифицирани, включително, 

2. В допълнение, организациите за 
колективно управление на авторски 
права предоставят на всеки носител на 
авторски права или организация за 
колективно управление на авторски 
права, всякаква информация за 
произведения, за които един или повече 
носители на авторски права не са били 
идентифицирани, включително, когато е 
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когато е налично, наименованието на 
произведението, името на автора, името 
на издателя и всякаква друга налична 
относима информация, която може да 
бъде необходима за идентифициране на 
носителите на авторски права.

налично, наименованието на 
произведението, името на автора, името 
на издателя и всякаква друга налична 
относима информация, която може да 
бъде необходима за идентифициране на 
носителите на авторски права.

Or. en

Обосновка

Засилва задължението за прозрачност. Вж изменение на заглавието на член 18 и 
параграф 1 от него.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) приложими тарифи.

Or. en

Обосновка

Изискванията за прозрачност следва да включват приложимите тарифи.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 20 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
решат, че точка 1, букви а), е) и ж) 
от приложение I не се прилагат за 
организации за колективно управление 
на авторски права, които към датата 
на баланса не надхвърлят праговете 
по два от следните три показателя:

заличава се

a) обща балансова стойност: 
350.000 евро;
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б) нетен оборот: 700 000 евро;
в) среден брой на служителите през 
финансовата година: десет.

Or. en

Обосновка

С цел организациите за колективно управление на авторски права да изпълняват 
задължението си за отчетност, публикуването на годишен доклад за отчетност 
следва да се прилага към всички тях. 

Изменение 13

Предложение за директива
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права, 
предоставящи многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения, въвеждат 
процедури, даващи възможност на 
носителите на авторски права и на други 
организации за колективно управление 
на авторски права да възразят срещу 
съдържанието на данните, посочени в 
член 22, параграф 2, или срещу 
информацията, предоставена съгласно 
член 23, когато тези носители на 
авторски права и организации за 
колективно управление на авторски 
права, въз основа на разумни 
доказателства, считат, че данните или 
информацията са неточни по отношение 
на техните онлайн права върху 
музикални произведения. Когато 
твърденията са подкрепени с 
достатъчни доказателства, 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
гарантират, че данните или 
информацията ще бъдат коригирани 
незабавно.

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права, 
предоставящи многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения, въвеждат 
процедури, даващи възможност на 
носителите на авторски права и на други 
организации за колективно управление 
на авторски права да възразят срещу 
съдържанието на данните, посочени в 
член 22, параграф 2, и на носителите 
на права, на различни организации за 
колективно управление на авторски 
права и на доставчици на онлайн 
музикални услуги, да възразят срещу 
информацията, предоставена съгласно 
член 23, когато тези носители на 
авторски права, организации за 
колективно управление на авторски 
права и доставчици на онлайн 
музикални услуги, въз основа на 
разумни доказателства, считат, че 
данните или информацията са неточни 
по отношение на техните онлайн права 
или лицензи за музикални 
произведения. Когато твърденията са 
подкрепени с достатъчни доказателства, 
организациите за колективно 
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управление на авторски права 
гарантират, че данните или 
информацията ще бъдат коригирани 
незабавно.

Or. en

Обосновка

Правото да се представят възражения следва да бъде предоставено и на 
доставчиците на онлайн музикални услуги.  

Изменение 14

Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че когато 
дадена организация за колективно 
управление на авторски права не 
предоставя или не предлага 
предоставяне на многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения, или не 
допуска друга организация за 
колективно управление на авторски 
права да представлява тези права с 
такава цел една година след датата за 
транспониране на настоящата 
директива, носителите на авторски 
права, които са оправомощили тази 
организация за колективно управление 
на авторски права да представлява 
техните онлайн права върху музикални 
произведения, могат да предоставят 
многотериториални лицензи за своите 
онлайн права върху музикални 
произведения самостоятелно, или чрез 
отговаряща на изискванията по 
настоящия дял организация за 
колективно управление на авторски 
права, или чрез друго оправомощено от 
тях лице. Организацията за колективно 
управление на авторски права, която не 
предоставя или не предлага 
предоставяне многотериториални 

Държавите членки гарантират, че когато 
дадена организация за колективно 
управление на авторски права не 
предоставя или не предлага 
предоставяне на многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения, или не 
допуска друга организация за 
колективно управление на авторски 
права да представлява тези права с 
такава цел една година след датата за 
транспониране на настоящата 
директива, носителите на авторски 
права, които са оправомощили тази 
организация за колективно управление 
на авторски права да представлява 
техните онлайн права върху музикални 
произведения, могат да предоставят 
многотериториални лицензи за своите 
онлайн права върху музикални 
произведения самостоятелно, или чрез 
отговаряща на изискванията по 
настоящия дял организация за 
колективно управление на авторски 
права, или чрез друго оправомощено от 
тях в съответствие с член 2 лице, при 
условие, че носителят на авторски 
права преди това е оттеглил 
притежаваните от него права от 
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лицензи, продължава да предоставя или 
да предлага да предоставя лицензи за 
онлайн права върху музикални 
произведения на такива носители на 
авторски права за използването им на 
територията на държавата членка, в 
която е установена организацията за 
колективно управление на авторски 
права, освен в случаите, когато 
носителите на авторски права прекратят 
оправомощаването да управлява тези 
права.

съответните организации за 
колективно управление на авторски 
права. Организацията за колективно 
управление на авторски права, която не 
предоставя или не предлага 
предоставяне многотериториални 
лицензи, продължава да предоставя или 
да предлага да предоставя лицензи за 
онлайн права върху музикални 
произведения на такива носители на 
авторски права за използването им на 
територията на държавата членка, в 
която е установена организацията за 
колективно управление на авторски 
права, освен в случаите, когато 
носителите на авторски права прекратят 
оправомощаването да управлява тези 
права.

Or. en

Обосновка

Предложените изменения имат за цел да запазят изключителността на възлагането 
и равноправните условия за международната конкуренция, както и яснотата за 
потребителите и носителите на права, независимо дали правата са действително 
притежавани или управлявани. 

Изменение 15

Предложение за директива
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18, параграф 1, букви a) и в), 
членове 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 и 36 се 
прилагат и за предприятия, 
притежавани изцяло или частично от 
организация за колективно управление 
на авторски права и които предоставят 
или предлагат предоставяне на 
многотериториални лицензи за онлайн 
права върху музикални произведения.

Настоящата директива се прилага и 
за предприятия, притежавани изцяло 
или частично от организация за 
колективно управление на авторски 
права и които предоставят или 
предлагат предоставяне на 
многотериториални лицензи за онлайн 
права върху музикални произведения.

Or. en
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Обосновка

Създаването на дъщерни дружества не следва да представлява способ за заобикаляне 
на произтичащите от настоящата директива задължения.  Вж. също изменението 
към член 3, буква а).


