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Изменение 27
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Разпространението на съдържание, 
което е защитено от авторското право и 
сродните му права, и свързаните с него 
услуги, включително книги, 
аудиовизуални продукции и записана 
музика, изискват различните носители 
на авторско право и сродните му права, 
като автори, изпълнители, продуценти и 
издатели, да лицензират правата си. 
Обикновено носителите на права 
избират между индивидуално или 
колективно управление на правата си. 
Управлението на авторското право и 
сродните му права включва 
предоставяне на лицензи на 
ползвателите, одит на 
лицензополучателите и мониторинг на 
използването на правата, прилагането на 
авторското право и сродните му права, 
събирането на приходите от 
упражняването на правата, реализирани 
от използването на правата, и 
разпределяне на дължимите суми сред 
носителите на права. Организациите за 
колективно управление на авторски 
права дават възможност на носителите 
на права да получават възнаграждение 
за използване, което те не биха били в 
състояние да контролират или да 
наложат спазването на правата, по-
конкретно на пазари в чужбина. Освен 
това те играят важна социална и 
културна роля: Те популяризират 
многообразието от форми на културно 
изразяване, като предоставят достъп до 
пазара на репертоарите с по-малък обем 
и по-малка популярност. Член 167 от 
Договора за функционирането на 

(Не се отнася до българския текст.)     
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Европейския съюз изисква Съюзът да 
взема предвид културните аспекти в 
своите действия, по-специално за да 
зачита и да насърчава разнообразието на 
своите култури.

Or. en

Изменение 28
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Когато са установени в Съюза, 
организациите за колективно 
управление на авторски права – в 
качеството си на доставчици на 
услуги, трябва да отговарят на 
националните изисквания в 
съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар, която 
има за цел да създаде нормативна 
уредба за гарантиране на свободата 
на установяване и свободата на 
движение на услуги между 
държавите членки. Това означава, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва 
да бъдат свободни да предоставят 
своите услуги отвъд националните 
граници, да представляват носители 
на права, пребиваващи или 
установени в други държави членки, 
или да предоставят лицензи на 
ползвателите, пребиваващи или 
установени в други държави членки.

заличава се

Or. en
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Изменение 29
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Когато са установени в Съюза, 
организациите за колективно 
управление на авторски права – в 
качеството си на доставчици на 
услуги, трябва да отговарят на 
националните изисквания в 
съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар, която 
има за цел да създаде нормативна 
уредба за гарантиране на свободата 
на установяване и свободата на 
движение на услуги между 
държавите членки. Това означава, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва 
да бъдат свободни да предоставят 
своите услуги отвъд националните 
граници, да представляват носители 
на права, пребиваващи или 
установени в други държави членки, 
или да предоставят лицензи на 
ползвателите, пребиваващи или 
установени в други държави членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Въпросът за приложимостта на Директивата за услугите изглежда неясен. Въпреки 
това, без значение дали тя е приложима или не, едно съображение няма да промени 
това, тъй като не е правно обвързващо. Или основният акт следва да бъде изяснен в 
тази връзка от законодателя, или Съдът на ЕС да бъде призован да постанови 
решение. Въпреки това съображението е ненужно.
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Изменение 30
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Когато са установени в Съюза, 
организациите за колективно 
управление на авторски права – в 
качеството си на доставчици на услуги, 
трябва да отговарят на националните 
изисквания в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар, която има за цел да създаде 
нормативна уредба за гарантиране на 
свободата на установяване и свободата 
на движение на услуги между 
държавите членки. Това означава, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
бъдат свободни да предоставят своите 
услуги отвъд националните граници, да 
представляват носители на права, 
пребиваващи или установени в други 
държави членки, или да предоставят 
лицензи на ползвателите, пребиваващи 
или установени в други държави 
членки.

(3) Когато са установени в Съюза, 
организациите за колективно 
управление на авторски права – в 
качеството си на доставчици на услуги, 
трябва да отговарят на националните 
изисквания в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар, която има за цел да създаде 
нормативна уредба за гарантиране на 
свободата на установяване и свободата 
на движение на услуги между 
държавите членки. В този контекст 
припомня, че дерогацията в член 17, 
параграф 11 от тази директива от 
принципа за свобода при 
трансграничното предоставяне на 
услуги без неоправдано ограничение по 
отношение на правата на 
интелектуална собственост включва 
правата като такива (съществуване 
на правото, обхват и изключения, 
срок и т.н.) и не засяга услугите, 
свързани с управлението на такива 
права, като предоставяните от 
организации за колективно управление 
на авторски права. Това означава, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
бъдат свободни да предоставят своите 
услуги отвъд националните граници, да 
представляват носители на права, 
пребиваващи или установени в други 
държави членки, или да предоставят 
лицензи на ползвателите, пребиваващи 
или установени в други държави 
членки.

Or. en
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Обосновка

Пояснява връзката с Директивата за услугите. Това допълнение отразява 
тълкуването от страна на Комисията на дерогацията за правата на интелектуална 
собственост, както е обяснено в „Ръководство на Комисията за прилагане на 
Директивата за услугите“, Европейска комисия, ГД „Вътрешен пазар и услуги“, 2007, 
стр. 42.)

Изменение 31
Брита Томсен

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Когато са установени в Съюза, 
организациите за колективно 
управление на авторски права – в 
качеството си на доставчици на услуги, 
трябва да отговарят на националните 
изисквания в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар, която има за цел да създаде 
нормативна уредба за гарантиране на 
свободата на установяване и свободата 
на движение на услуги между 
държавите членки. Това означава, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
бъдат свободни да предоставят своите 
услуги отвъд националните граници, да 
представляват носители на права, 
пребиваващи или установени в други 
държави членки, или да предоставят 
лицензи на ползвателите, пребиваващи 
или установени в други държави 
членки.

(3) Когато са установени в Съюза, 
организациите за колективно 
управление на авторски права – в 
качеството си на доставчици на услуги, 
трябва да отговарят на националните 
изисквания в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар, която има за цел да създаде 
нормативна уредба за гарантиране на 
свободата на установяване и свободата 
на движение на услуги между 
държавите членки. Това означава, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
бъдат в състояние да предоставят 
своите услуги отвъд националните 
граници, да представляват носители на 
права, пребиваващи или установени в 
други държави членки, или да 
предоставят лицензи на ползвателите, 
пребиваващи или установени в други 
държави членки.

Or. en
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Изменение 32
Роландас Паксас

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуват значителни разлики в 
националните правни норми, уреждащи 
функционирането на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, по-специално по отношение на 
прозрачността и отчетността спрямо 
техните членове и носителите на права. 
Освен трудностите, пред които са 
изправени носителите на права с 
произход от друга държава при
упражняване на техните права, и твърде 
често лошото финансово управление на 
събраните приходи, проблемите с 
работата на организациите за 
колективно управление на авторски 
права водят до неефективност при 
упражняването на авторското право и 
сродните му права в рамките на 
вътрешния пазар, което е в ущърб както 
на членовете на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, така и на носителите на права и 
ползвателите. Подобни трудности не 
възникват в работата на независими 
доставчици на услуги по управление на 
права, които действат като агенти на 
носителите на права във връзка с 
управлението на техните права на 
търговски начала и по отношение на 
които носителите на права не 
упражняват права на членове.

(4) Съществуват значителни разлики в 
националните правни норми, уреждащи 
функционирането на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, по-специално по отношение на 
прозрачността и отчетността спрямо 
техните членове и носителите на права. 
Освен трудностите, пред които са 
изправени носителите на права с 
произход от друга държава при 
упражняване на техните права, и твърде 
често лошото финансово управление на 
събраните приходи, проблемите с 
работата на организациите за 
колективно управление на авторски 
права водят до неефективност при 
упражняването на авторското право и 
сродните му права в рамките на 
вътрешния пазар, което е в ущърб както 
на членовете на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, така и на носителите на права и 
ползвателите. Подобни трудности не 
възникват в работата на независими 
доставчици на услуги по управление на 
права, които действат като агенти на 
носителите на права във връзка с 
управлението на техните права на 
търговски начала и по отношение на 
които носителите на права не 
упражняват права на членове, при
условие че те не действат в пряка 
конкуренция с организациите за 
колективно управление в областта на 
събирането и разпределянето на 
сумите, дължими на носителите на 
авторски права. В тези случаи 
критериите за собственост и 
контрол от страна на членовете не 
са от значение.
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Изменение 33
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуват значителни разлики в 
националните правни норми, уреждащи 
функционирането на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, по-специално по отношение на 
прозрачността и отчетността спрямо 
техните членове и носителите на права. 
Освен трудностите, пред които са 
изправени носителите на права с 
произход от друга държава при 
упражняване на техните права, и твърде 
често лошото финансово управление на 
събраните приходи, проблемите с 
работата на организациите за 
колективно управление на авторски 
права водят до неефективност при 
упражняването на авторското право и 
сродните му права в рамките на 
вътрешния пазар, което е в ущърб както 
на членовете на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, така и на носителите на права и
ползвателите. Подобни трудности не 
възникват в работата на независими 
доставчици на услуги по управление 
на права, които действат като 
агенти на носителите на права във 
връзка с управлението на техните 
права на търговски начала и по 
отношение на които носителите на 
права не упражняват права на 
членове.

(4) Съществуват значителни разлики в 
националните правни норми, уреждащи 
функционирането на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, по-специално по отношение на
прозрачността и отчетността спрямо 
техните членове и носителите на права. 
Освен трудностите, пред които са 
изправени носителите на права с 
произход от друга държава при 
упражняване на техните права, и твърде 
често лошото финансово управление на 
събраните приходи, проблемите с 
работата на организациите за 
колективно управление на авторски 
права водят до неефективност и 
неравнопоставеност при 
упражняването на авторското право и 
сродните му права в рамките на 
вътрешния пазар, което е в ущърб както 
на членовете на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, на носителите на права,
ползвателите и потребителите.

Or. en
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Обосновка

Проблемите, свързани с неефективността и прозрачността, засягат и независимите 
търговци — доставчици на услуги по управление на права. В крайна сметка 
потребителите плащат цената на неефективността на пазара за творчески 
произведения.

Изменение 34
Кришианис Каринш

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съществуват значителни разлики в 
националните правни норми, уреждащи 
функционирането на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, по-специално по отношение на 
прозрачността и отчетността спрямо 
техните членове и носителите на права. 
Освен трудностите, пред които са 
изправени носителите на права с 
произход от друга държава при 
упражняване на техните права, и твърде 
често лошото финансово управление на 
събраните приходи, проблемите с 
работата на организациите за 
колективно управление на авторски 
права водят до неефективност при 
упражняването на авторското право и 
сродните му права в рамките на 
вътрешния пазар, което е в ущърб както 
на членовете на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, така и на носителите на права и 
ползвателите. Подобни трудности не 
възникват в работата на независими 
доставчици на услуги по управление на 
права, които действат като агенти на 
носителите на права във връзка с 
управлението на техните права на 
търговски начала и по отношение на 
които носителите на права не 
упражняват права на членове.

(4) Съществуват значителни разлики в 
националните правни норми, уреждащи 
функционирането на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, по-специално по отношение на 
прозрачността и отчетността спрямо 
техните членове и носителите на права, 
което води до фрагментиране на 
вътрешния пазар в сектора. Освен 
трудностите, пред които са изправени 
носителите на права с произход от друга 
държава при упражняване на техните 
права, и твърде често лошото финансово 
управление на събраните приходи, 
проблемите с работата на организациите 
за колективно управление на авторски 
права водят до неефективност при 
упражняването на авторското право и 
сродните му права в рамките на 
вътрешния пазар, което е в ущърб както 
на членовете на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, така и на носителите на права и 
ползвателите, за които е прекалено 
сложно да упражняват правата си в 
други държави членки. Подобни 
трудности не възникват в работата на 
независими доставчици на услуги по 
управление на права, които действат 
като агенти на носителите на права във 
връзка с управлението на техните права 
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на търговски начала и по отношение на 
които носителите на права не 
упражняват права на членове.

Or. lv

Изменение 35
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива, която се 
основава на член 53, параграф 1 от 
Договора, има за цел да се 
координират националните правила 
относно достъпа до дейността по 
управление на авторското право и 
сродните му права от организации за 
колективно управление на авторски 
права, особеностите на тяхното 
управление и надзорната рамка. Освен 
това, тъй като това е сектор, 
предоставящ услуги в целия Съюз, 
настоящата директива се основава 
също така и на член 62 от Договора.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съображението се заменя с новите съображения 7а и 7б.

Изменение 36
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Настоящата директива не засяга 
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договореностите относно 
управлението на права от 
организации за колективно управление 
на авторски права, като например 
разширени колективни лицензи, 
задължително колективно 
управление и законови презумпции за 
представителство или прехвърляне 
на права.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че разпоредбите на директивата не засягат 
функционирането на разрешителните режими, основаващи се на изброените правни 
операции. Следователно всички дейности на организациите за колективно управление, 
включително тези, които се основават на посочените по-горе правни операции, 
попадат в обхвата на приложение на директивата. Това се подчертава допълнително 
и от факта, че организациите за колективно управление се споменават изрично.

Изменение 37
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Настоящата директива не засяга 
правната форма, традиционно 
избирана от държавите членки за 
функционирането на организациите 
за колективно управление на авторски 
права. От държавите членки не 
следва да се изисква да променят 
правната форма на тези организации. 
Разпоредбите на директивата не 
засягат свободата на сдружаване на 
носителите на авторски права и 
правото им да се организират.

Or. en
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Обосновка

Задължително е директивата да няма отрицателно влияние върху установените 
модели на управление и функциониращи вътрешни практики на организациите за 
колективно управление на авторски права, основаващи се на приложимото национално 
право. Тази цел се подкрепя по принцип от много заинтересовани страни, включително 
от Европейската комисия.

Изменение 38
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 7в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) Дялове I, II и IV от настоящата 
директива се прилагат за всички 
организации за колективно управление 
на авторски права, установени в 
Съюза. Държавите членки могат да 
разширят прилагането на 
настоящата директива до дял I, 
глави 2—5 от дял II и дял IV, с 
изключение на членове 36 и 40 за 
организации за колективно управление 
на авторски права извън ЕС, които 
лицензират използването на права на 
тяхна територия.

Or. en

Обосновка

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).
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Изменение 39
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 7г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7г) В настоящата директива 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
включват организациите с 
нестопанска цел, получили 
разрешение от повече от един 
носител на авторски права за 
управление на авторското или 
сродните му права като основна своя 
дейност и които са собственост или 
са контролирани пряко или непряко 
от носителите на авторски права. 
Отделните предприятия, които 
обичайно в дейността си са 
ангажирани с производството на 
съдържание или лицензирането на 
права на търговски начала (като 
издатели на музика, книгоиздатели и 
музикални компании), не попадат в 
обхвата на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive

Изменение 40
Лена Коларска-Бобинска
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Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Свободното предоставяне и
получаване на услуги по колективно 
управление отвъд националните 
граници предполага, че носителите на 
права имат възможност свободно да 
избират организация за колективно 
управление на авторски права, на която 
да възложат управлението на техните 
права ― например права за излъчване 
или представяне пред публика, или на 
категориите права, като интерактивното 
разгласяване пред публика, при условие 
че организацията за колективно 
управление на авторски права вече 
управлява такива права или категории 
права. Това означава, че носителите на 
права могат лесно да оттеглят своите 
права или категории права от 
организацията за колективно 
управление на авторски права и да 
поверят или прехвърлят всички или част 
от тях на друга организация за 
колективно управление на авторски 
права или друго лице, независимо от 
държавата членка на пребиваване или 
националността на организацията за 
колективно управление на авторски 
права или носителя на правото.
Организациите за колективно 
управление на авторски права, които 
управляват различни видове 
произведения и други обекти, като 
например литературни, музикални или 
фотографски произведения, следва също 
да предоставят подобна гъвкавост на 
носителите на права по отношение на 
управлението на различни видове 
произведения и други обекти. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
информират носителите на права за този 
избор и да им предоставят възможност 
да го упражняват възможно най-лесно. 

(9) Свободното получаване на услуги по 
колективно управление на авторското 
и сродните му права отвъд 
националните граници предполага, че 
носителите на права имат възможност 
свободно да избират организация за 
колективно управление на авторски 
права, на която да възложат 
управлението на техните права ― 
например права за излъчване или 
представяне пред публика, или на 
категориите права, като интерактивното 
разгласяване пред публика, при условие 
че организацията за колективно 
управление на авторски права вече 
управлява такива права или категории 
права. Това означава, че носителите на 
права могат лесно да оттеглят своите 
права или категории права от 
организацията за колективно 
управление на авторски права и да 
поверят или прехвърлят всички или част 
от тях на друга организация за 
колективно управление на авторски 
права или друго лице, независимо от 
държавата членка на пребиваване или 
националността на организацията за 
колективно управление на авторски 
права или носителя на правото.
Организациите за колективно 
управление на авторски права, които 
управляват различни видове 
произведения и други обекти, като 
например литературни, музикални или 
фотографски произведения, следва също 
да предоставят подобна гъвкавост на 
носителите на права по отношение на 
управлението на различни видове 
произведения и други обекти. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
информират носителите на права за този 
избор и да им предоставят възможност 
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Накрая, настоящата директива следва да 
не накърнява възможността носителите 
на права да управляват самостоятелно 
правата си, включително за нетърговски 
цели.

да го упражняват възможно най-лесно. 
Накрая, настоящата директива следва да 
не накърнява възможността носителите 
на права да управляват самостоятелно 
правата си, включително за нетърговски 
цели.

Or. en

Изменение 41
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Свободното предоставяне и 
получаване на услуги по колективно 
управление отвъд националните 
граници предполага, че носителите на 
права имат възможност свободно да 
избират организация за колективно 
управление на авторски права, на която 
да възложат управлението на техните 
права ― например права за излъчване 
или представяне пред публика, или на 
категориите права, като интерактивното 
разгласяване пред публика, при условие 
че организацията за колективно 
управление на авторски права вече 
управлява такива права или категории 
права. Това означава, че носителите на 
права могат лесно да оттеглят своите 
права или категории права от 
организацията за колективно 
управление на авторски права и да 
поверят или прехвърлят всички или част 
от тях на друга организация за 
колективно управление на авторски 
права или друго лице, независимо от 
държавата членка на пребиваване или 
националността на организацията за 
колективно управление на авторски 
права или носителя на правото. 
Организациите за колективно 

(9) Свободното предоставяне и 
получаване на услуги по колективно 
управление отвъд националните 
граници предполага, че носителите на 
права имат възможност свободно да 
избират организация за колективно 
управление на авторски права, на която 
да възложат управлението на техните 
права ― например права за излъчване 
или представяне пред публика, или на 
категориите права, като интерактивното 
разгласяване пред публика, при условие 
че организацията за колективно 
управление на авторски права вече 
управлява такива права или категории 
права. Това означава, че носителите на 
права могат лесно да оттеглят своите 
права или категории права от 
организацията за колективно 
управление на авторски права и да 
поверят или прехвърлят всички или част 
от тях на друга организация за 
колективно управление на авторски 
права или друго лице, независимо от 
държавата членка на пребиваване или 
националността на организацията за 
колективно управление на авторски 
права или носителя на правото. 
Организации за колективно управление 



AM\936984BG.doc 17/111 PE510.534v01-00

BG

управление на авторски права, които 
управляват различни видове 
произведения и други обекти, като 
например литературни, музикални или 
фотографски произведения, следва също 
да предоставят подобна гъвкавост на 
носителите на права по отношение на 
управлението на различни видове 
произведения и други обекти. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
информират носителите на права за този 
избор и да им предоставят възможност 
да го упражняват възможно най-лесно. 
Накрая, настоящата директива следва да 
не накърнява възможността носителите 
на права да управляват самостоятелно 
правата си, включително за нетърговски 
цели.

на авторски права, които управляват 
различни видове произведения и други 
обекти, като например литературни, 
музикални или фотографски 
произведения, следва също да 
предоставят подобна гъвкавост на 
носителите на права по отношение на 
управлението на произведения,
различни видове произведения и други 
обекти. Организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
информират носителите на права за този 
избор и да им предоставят възможност 
да го упражняват възможно най-лесно. 
Накрая, настоящата директива следва да 
не накърнява възможността носителите 
на права да управляват самостоятелно 
правата си, включително за нетърговски 
цели или за предоставяне в 
публичното пространство.

Or. en

Обосновка

Носителите на авторски права следва да си запазят правото да вземат свободно 
решения относно правата върху своите собствени произведения, включително 
правото да ги предоставят в публичното пространство.

Изменение 42
Роландас Паксас

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Като има предвид, че 
индивидуалното упражняване на 
изключителните икономически права, 
какъвто често е случаят в 
аудиовизуалния сектор, е също в 
съответствие с вътрешните цели на 
пазара и намалява възможността за 
раздробяване чрез консолидиране на 
правата на ползване на 
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производителя.

Or. en

Изменение 43
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Членовете на организациите за 
колективно управление на авторски 
права следва да имат право да участват 
и гласуват на общото събрание. 
Упражняването на тези права могат да 
бъдат ограничени единствено от 
справедливи и пропорционални 
изисквания. Правото на глас следва са 
се упражнява лесно.

(12) Всички членове на организациите 
за колективно управление на авторски 
права следва да имат право да участват 
и гласуват на общото събрание. 
Упражняването на тези права могат да 
бъдат ограничени единствено от 
справедливи и пропорционални 
изисквания. Правото на глас следва да 
се упражнява лесно и, когато е 
възможно, по електронен път.

Or. en

Обосновка

Следва да се насърчава всеобщото и ефективно участие на членовете. [В 
съответствие с проектостановището на комисията по култура и образование 
(CULT).]

Изменение 44
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Членовете следва да имат право да 
участват в контрола върху управлението 
на организациите за колективно 
управление на авторски права. За тази 
цел организациите за колективно 

(13) Членовете следва да имат право да 
участват в контрола върху управлението 
на организациите за колективно 
управление на авторски права. За тази 
цел организациите за колективно 
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управление на авторски права следва да 
създадат надзорна функция, съобразена 
с тяхната организационна структура, и 
да позволят членовете да бъдат 
представлявани в органа, който 
упражнява тази функция. За да се 
избегне създаването на прекалена 
тежест за малките организации за 
колективно управление на авторски 
права и за да бъдат пропорционални 
задълженията, произтичащи от 
настоящата директива, държавите 
членки следва, ако счетат за 
необходимо, да могат да освобождават 
най-малките организации за колективно 
управление на авторски права от 
задължението да организират такава 
надзорна функция.

управление на авторски права следва да 
създадат надзорна функция, съобразена 
с тяхната организационна структура, и 
да позволят различните категории 
членове да бъдат представлявани по 
справедлив и балансиран начин в 
органа, който упражнява тази функция. 
За да се избегне създаването на 
прекалена тежест за малките 
организации за колективно управление 
на авторски права и за да бъдат 
пропорционални задълженията, 
произтичащи от настоящата директива, 
държавите членки следва, ако счетат за 
необходимо, да могат да освобождават 
най-малките организации за колективно 
управление на авторски права от 
задължението да организират такава 
надзорна функция.

Or. en

Изменение 45
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Членовете следва да имат право да 
участват в контрола върху управлението 
на организациите за колективно 
управление на авторски права. За тази 
цел организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
създадат надзорна функция, съобразена 
с тяхната организационна структура, и 
да позволят членовете да бъдат 
представлявани в органа, който 
упражнява тази функция. За да се 
избегне създаването на прекалена 
тежест за малките организации за 
колективно управление на авторски 
права и за да бъдат пропорционални 
задълженията, произтичащи от 

(13) Членовете следва да имат право да 
участват в контрола върху управлението 
на организациите за колективно 
управление на авторски права. За тази 
цел организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
създадат надзорна функция, съобразена 
с тяхната организационна структура, и 
да позволят членовете, които 
представляват различни категории 
носители на авторски права, да бъдат 
представлявани в органа, който 
упражнява тази функция.
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настоящата директива, държавите 
членки следва, ако счетат за 
необходимо, да могат да 
освобождават най-малките 
организации за колективно управление 
на авторски права от задължението 
да организират такава надзорна
функция.

Or. en

Обосновка

Освобождаването на малките организации за колективно управление на авторски 
права от всякакъв вид надзорни функции противоречи на целта на директивата. Дори 
при малки дружества и организации обикновено се изисква да има управителен съвет. 
Необходимо е различните категории членове да имат адекватно представителство. 
Освен това съображението следва да се съгласува с преразгледаните член 8, 
параграф 3 и член 20, параграф 5. [В съответствие с проектостановищата на 
комисията по култура и образование (CULT) и на комисията по вътрешен пазар и 
защита на потребителите (IMCO).]

Изменение 46
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Организациите за колективно 
управление на авторски права събират, 
управляват и разпределят приходите от 
използването на правата, които са им 
възложени от носителите на права. Тези 
приходи в крайна сметка са дължими на 
носителите на права, които може да са 
членове на организацията или на друга 
организация. Поради това е важно 
организациите за колективно 
управление на авторски права да 
полагат максимално старание при 
събирането, управлението и 
разпределянето на приходите. Точното 
разпределяне е възможно само когато 
организациите за колективно 

(15) Организациите за колективно 
управление на авторски права събират, 
управляват и разпределят приходите от 
използването на правата, които са им 
възложени от носителите на права. Тези 
приходи в крайна сметка са дължими на 
носителите на права, които може да са 
членове на организацията или на друга 
организация. Поради това е важно 
организациите за колективно 
управление на авторски права да 
полагат максимално старание при 
събирането, управлението и 
разпределянето на приходите. Точното 
разпределяне е възможно само когато 
организациите за колективно 
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управление на авторски права 
поддържат стриктна документация за 
членството, лицензите и използването 
на произведенията и другите обекти. 
Когато е уместно, носителите на права и 
ползвателите също следва да 
предоставят информация, която 
организациите за колективно 
управление на авторски права да 
проверява. Сумите, събрани и дължими 
на носителите на права, следва да се 
управляват отделно от собствените 
активи на организацията за колективно 
управление на авторски права и, ако те 
са инвестирани преди да бъдат 
разпределени между носителите на 
права, това следва да се извършва в 
съответствие с инвестиционната 
политика, одобрена от общото събрание 
на организациите за колективно 
управление на авторски права. С цел да 
се осигури висока степен на защита на 
правата на носителите на права и да се 
гарантира, че всеки приход, който може 
да бъде получен от използване на 
техните права, се начислява в тяхна 
полза, инвестициите, направени и 
държани от организация за колективно 
управление на авторски права, следва да 
се управляват в съответствие с 
критерии, които да задължават 
организацията за колективно
управление на авторски права да 
действат разумно, като същевременно се 
даде възможност на организацията за 
колективно управление на авторски 
права да прилага най-сигурната и най-
ефикасна инвестиционна политика. Това 
следва да позволи на организациите за 
колективно управление на авторски 
права да разпределят активите си по 
начин, който отчита конкретното 
естество и продължителността на
излагането на риск по отношение на 
инвестираните приходи от 
упражняването на правата и който не 
накърнява неоснователно приходите от 
упражняване на правата, дължими на 

управление на авторски права 
поддържат стриктна документация за 
членството, лицензите и използването 
на произведенията и другите обекти. 
Когато е уместно, носителите на права и 
ползвателите също следва да 
предоставят информация, която 
организациите за колективно 
управление на авторски права да 
проверява. Сумите, събрани и дължими 
на носителите на права, следва да се 
управляват отделно от собствените 
активи на организацията за колективно 
управление на авторски права и, ако те 
са инвестирани преди да бъдат 
разпределени между носителите на 
права, това следва да се извършва в 
съответствие с инвестиционната 
политика, одобрена от общото събрание 
на организациите за колективно 
управление на авторски права. С цел да 
се осигури висока степен на защита на 
правата на носителите на права и да се 
гарантира, че всеки приход, който може 
да бъде получен от използване на 
техните права, се начислява в тяхна 
полза, инвестициите, направени и 
държани от организация за колективно 
управление на авторски права, следва да 
се управляват в съответствие с 
критерии, които да задължават 
организацията за колективно 
управление на авторски права да 
действат разумно, като същевременно се 
даде възможност на организацията за 
колективно управление на авторски 
права да прилага най-сигурната и най-
ефикасна инвестиционна политика. Това 
следва да позволи на организациите за 
колективно управление на авторски 
права да разпределят активите си
сигурно и доходоносно по начин, който
предотвратява излагането на риск по 
отношение на инвестираните приходи 
от упражняването на правата и който не 
накърнява неоснователно приходите от 
упражняване на правата, дължими на 
носителите на права. Освен това, за да 
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носителите на права. Освен това, за да 
се гарантира, че сумите, дължими на 
носителите на права, са правилно и 
ефективно разпределени, е необходимо 
организациите за колективно 
управление на авторски права да 
предприемат разумни и добросъвестни 
мерки за установяване и откриване на 
съответните носители на права. Също 
така е целесъобразно да се предвиди 
изискване членовете на организациите 
за колективно управление на авторски 
права да одобряват правилата, които се 
прилагат в случай, че събраните суми не 
могат да бъдат разпределени, тъй като 
носителите на права не са установени 
или открити.

се гарантира, че сумите, дължими на 
носителите на права, са правилно и 
ефективно разпределени, е необходимо 
организациите за колективно 
управление на авторски права да 
предприемат разумни и добросъвестни 
мерки за установяване и откриване на 
съответните носители на права. Също 
така е целесъобразно да се предвиди 
изискване членовете на организациите 
за колективно управление на авторски 
права да одобряват правилата, които се 
прилагат в случай, че събраните суми не 
могат да бъдат разпределени, тъй като 
носителите на права не са установени 
или открити.

Or. en

Обосновка

С цел предотвратяване на ненужни рискове за приходите, които принадлежат на 
носителите на авторски права, организациите за колективно управление следва да 
използват сигурна и нискорискова инвестиционна стратегия. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
(IMCO).]

Изменение 47
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Когато дължимите суми на 
носителите на авторски права не 
могат да бъдат разпределени поради 
това, че организацията за колективно 
управление на авторски права не е 
успяла да определи и открие 
носителите на права, колективните 
организации за управление не биха 
имали стимул да бъдат усърдни в 
усилията си да намерят точните 
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носители на авторски права, ако им 
се разреши да задържат сумите и да 
ги използват за други цели. Тъй като 
държавите членки носят основната 
отговорност за културната 
политика, уместно е сумите, които 
не могат да бъдат разпределени, да се 
изплащат на фонд, учреден и 
управляван за тази цел от държавата 
членка, в която са събрани 
средствата. Фондът носи 
отговорност за всякакви искове от 
появили се впоследствие носители на 
авторски права. Освен това всяка 
държава членка ще решава как да 
използва средствата във фонда за 
подходящи цели, например заплащане 
на появили се впоследствие носители 
на авторски права в съответствие с 
Директива 2012/28/EС относно някои 
разрешени начини на използване на 
осиротели произведения, 
дигитализиране и възстановяване на 
нашето културно наследство и 
насърчаване на културното 
многообразие.

Or. en

Обосновка

Допускането организациите за колективно управление на авторски права да 
задържат средства, които не могат да бъдат разпределени, ще има възпиращ ефект 
за провеждането на наистина старателно издирване на действителните носители на 
авторските права. Освен това създаването на фонд ще направи възможно 
координирането на настоящата директива с наскоро приетата Директива относно 
осиротелите произведения. Фонд, управляван от държавата членка, може да бъде от 
полза и за насърчаване на културното многообразие. Вж. също изменението към 
член 12, параграф 2.

Изменение 48
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Изключително важно е чрез 
справедливи търговски условия на 
лицензирането да се гарантира, че 
ползвателите могат да лицензират 
произведения и други защитени обекти, 
правата за използването на които се 
представляват от организация за 
колективно управление на авторски 
права, и да се гарантира 
възнаграждението на носителите на 
права. Организациите за колективно 
управление на авторски права и 
ползвателите следва да провеждат 
свързаните с лицензирането преговори 
добросъвестно и да използват тарифи, 
определени въз основа на обективни 
критерии.

(18) Изключително важно е чрез 
справедливи търговски условия на 
лицензирането да се гарантира, че 
ползвателите могат да лицензират 
произведения и други защитени обекти, 
правата за използването на които се 
представляват от организация за 
колективно управление на авторски 
права, и да се гарантира 
възнаграждението на носителите на 
права. Организациите за колективно 
управление на авторски права и 
ползвателите следва да провеждат 
свързаните с лицензирането преговори 
добросъвестно и да използват тарифи, 
определени въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии. 
Тарифите следва да бъдат приемливи 
спрямо финансовата стойност на 
използваните в търговския оборот 
права.

Or. en

Обосновка

Следва да отразява текста от съдебната практика на Съда на ЕС [дело С-52/07 
Kanal 5 Ltd и TV 4 AB срещу Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 
(STIM)]. Организациите за колективно управление на авторски права като монополни 
доставчици нямат силни стимули да не налагат много високи такси.

Изменение 49
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) С оглед на насърчаването на 
прозрачността и предотвратяването
на ситуации, при които 
ползвателите получават повече от 
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една фактура за едни и същи 
авторски права за едни и същи 
произведения, следва да се изисква 
тясно сътрудничество между 
организациите за колективно 
управление на авторски права. Това 
сътрудничество следва да включва 
събиране на информация относно 
лицензите и използване на 
произведенията в обща база данни, 
координирано и съвместно 
фактуриране и събиране на 
приходите от упражняването на 
авторските права.

Or. en

Обосновка

Двойното фактуриране на ползвателите на авторски права е често срещан и широко 
разпространен проблем. Според оценката на въздействието, направена от 
Комисията, цели 10—30 % от възнагражденията за авторски права, фактурирани на 
ползвателите, може да са засегнати от двойно фактуриране. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
(IMCO).]

Изменение 50
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се гарантира, че носителите на 
права са в състояние да наблюдават 
работата на организациите за 
колективно управление на авторски 
права и да сравняват съответните 
показатели за изпълнение, 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
публикуват годишен доклад за 
прозрачността, включващ сравнима 
одитирана финансова информация, 
специфична за дейностите на 

(20) За да се гарантира, че носителите на 
права са в състояние да наблюдават 
работата на организациите за 
колективно управление на авторски 
права и да сравняват съответните 
показатели за изпълнение, 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
публикуват годишен доклад за 
прозрачността, включващ сравнима 
одитирана финансова информация, 
специфична за дейностите на 
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организациите за колективно 
управление на авторски права. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва 
също да публикуват специален годишен 
доклад относно използването на сумите, 
заделени за социални, културни и 
образователни услуги. С цел да не се 
създава прекалена тежест за 
малките организации за колективно 
управление на права и 
произтичащите от настоящата 
директива задължения да бъдат 
пропорционални, държавите членки 
следва да могат, ако счетат за 
необходимо, да освободят най-
малките организации за колективно 
управление на авторски права от 
някои задължения за прозрачност.

организациите за колективно 
управление на авторски права. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва 
също да публикуват специален годишен 
доклад относно използването на сумите, 
заделени за социални, културни и 
образователни услуги.

Or. en

Обосновка

Освобождаването на малките организации за колективно управление на авторски 
права от задължението за докладване противоречи на целта на директивата. Освен 
това съображението следва да се съгласува с преразгледаните член 8, параграф 3 и 
член 20, параграф 5. [В съответствие с проектостановището на комисията по 
вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO).]

Изменение 51
Роландас Паксас

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Настоящата директива не 
засяга разпоредбите на държавите 
членки в областта на управлението 
на права, като разширените схеми за 
колективно лицензиране, 
задължителното колективно 
управление и законовите презумпции 
за представителство или прехвърляне 



AM\936984BG.doc 27/111 PE510.534v01-00

BG

на права, при условие че тези 
разпоредби съответстват на правото 
на Съюза и на международните 
ангажименти на Съюза и държавите 
членки. В случай на задължително 
колективно управление на всички 
произведения в дадена категория на 
права или тип съдържание, 
задължението за публикуване на 
репертоара е ненужно, когато 
активно се прилага само един.

Or. en

Изменение 52
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изключително важно е в сектора на 
музиката, предоставяна онлайн, където 
колективното управление на авторските 
права на териториален принцип остава 
норма, да се създадат условия, които 
водят до най-ефективните лицензионни 
практики от страна на организации за 
колективно управление на авторски 
права, във все по-трансграничен 
контекст. Поради това е целесъобразно 
да се предвиди набор от правила за 
координиране на основните условия, на 
които организациите за колективно 
управление на авторски права трябва 
отговарят при предоставянето на 
многотериториално колективно 
лицензиране на авторските права за 
използването на музикални 
произведения онлайн. Тези разпоредби 
следва да осигурят необходимото 
минимално качество на 
трансграничните услуги, предоставяни 
от организации за колективно 
управление на авторски права, особено 

(24) Изключително важно е в сектора на 
музиката, предоставяна онлайн, където 
колективното управление на авторските 
права на териториален принцип остава 
норма, да се създадат условия, които 
водят до най-ефективните лицензионни 
практики от страна на организации за 
колективно управление на авторски 
права, във все по-трансграничен 
контекст. Поради това е целесъобразно 
да се предвиди набор от правила за 
координиране на основните условия, на 
които организациите за колективно 
управление на авторски права трябва 
отговарят при предоставянето на 
многотериториално колективно 
лицензиране на авторските права за 
използването на музикални 
произведения онлайн. Тези разпоредби 
следва да осигурят необходимото 
минимално качество на 
трансграничните услуги, предоставяни 
от организации за колективно 
управление на авторски права, особено 
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по отношение на прозрачността на 
представяния репертоар и точността на 
финансовите потоци, свързани с 
използването на правата. Те също така 
следва да утвърдят нормативна уредба, с 
която да се улеснят доброволното 
обединяване на музикални репертоари и 
по този начин да се намали броят на 
лицензите, които ползвател трябва да 
получи, за да може да предоставя 
многотериториална услуга. Тези 
разпоредби следва да позволят на 
дадена организация за колективно 
управление на авторски права да поиска 
от друга организация за колективно 
управление на авторски права да 
представлява нейния репертоар на 
многотериториална основа, ако самата 
тя не отговаря на условията за това. 
Организацията, към което е отправено 
искането, е задължена да приеме 
мандата на организацията, отправяща 
искането, ако обединява репертоари и 
предлага или предоставя 
многотериториални лицензи. Развитието 
на законните музикални услуги онлайн 
в целия Съюз следва да допринесе също 
за борбата срещу пиратството.

по отношение на прозрачността на 
представяния репертоар и точността на 
финансовите потоци, свързани с 
използването на правата. Те също така 
следва да утвърдят нормативна уредба, с 
която да се улеснят доброволното 
обединяване на музикални репертоари и 
по този начин да се намали броят на 
лицензите, които ползвател трябва да 
получи, за да може да предоставя 
многотериториална услуга. Тези 
разпоредби следва да позволят на 
дадена организация за колективно 
управление на авторски права да поиска 
от друга организация за колективно 
управление на авторски права да 
представлява нейния репертоар на 
многотериториална основа, ако самата 
тя не отговаря на условията за това. 
Организацията, към което е отправено 
искането, е задължена да приеме 
мандата на организацията, отправяща 
искането, ако обединява репертоари и 
предлага или предоставя 
многотериториални лицензи, без да 
злоупотребява с пазарната си мощ. 
Развитието на законните музикални 
услуги онлайн в целия Съюз следва да 
допринесе също за намаляване на
неразрешеното копиране на музика.

Or. en

Обосновка

Ефективността на организациите за колективно управление на авторски права зависи 
от контрола върху вредните за конкуренцията последици. По-добра езикова редакция. 
[Съгласуваност с проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите (IMCO).]

Изменение 53
Роландас Паксас

Предложение за директива
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изключително важно е в сектора 
на музиката, предоставяна онлайн, 
където колективното управление на 
авторските права на териториален 
принцип остава норма, да се създадат 
условия, които водят до най-
ефективните лицензионни практики от 
страна на организации за колективно 
управление на авторски права, във все 
по-трансграничен контекст. Поради това 
е целесъобразно да се предвиди набор 
от правила за координиране на 
основните условия, на които 
организациите за колективно 
управление на авторски права трябва 
отговарят при предоставянето на 
многотериториално колективно 
лицензиране на авторските права за 
използването на музикални 
произведения онлайн. Тези разпоредби 
следва да осигурят необходимото 
минимално качество на 
трансграничните услуги, предоставяни 
от организации за колективно 
управление на авторски права, особено 
по отношение на прозрачността на 
представяния репертоар и точността на 
финансовите потоци, свързани с 
използването на правата. Те също така 
следва да утвърдят нормативна уредба, с 
която да се улеснят доброволното 
обединяване на музикални репертоари и 
по този начин да се намали броят на 
лицензите, които ползвател трябва да 
получи, за да може да предоставя 
многотериториална услуга. Тези 
разпоредби следва да позволят на 
дадена организация за колективно 
управление на авторски права да поиска 
от друга организация за колективно 
управление на авторски права да 
представлява нейния репертоар на 
многотериториална основа, ако самата 
тя не отговаря на условията за това. 
Организацията, към което е отправено 

(24) За разлика от други творчески 
сектори, в които прякото 
лицензиране играе по-важна роля, в 
сектора на музиката колективното 
управление на авторските права на 
териториален принцип остава норма.
Затова е изключително важно да се 
създадат условия, които водят до най-
ефективните лицензионни практики от 
страна на организации за колективно 
управление на авторски права, във все 
по-трансграничен контекст. Поради това 
е целесъобразно да се предвиди набор 
от правила за координиране на 
основните условия, на които 
организациите за колективно 
управление на авторски права трябва 
отговарят при предоставянето на 
многотериториално колективно 
лицензиране на авторските права за 
използването на музикални 
произведения онлайн. Тези разпоредби 
следва да осигурят необходимото 
минимално качество на 
трансграничните услуги, предоставяни 
от организации за колективно 
управление на авторски права, особено 
по отношение на прозрачността на 
представяния репертоар и точността на 
финансовите потоци, свързани с 
използването на правата. Те също така 
следва да утвърдят нормативна уредба, с 
която да се улеснят доброволното 
обединяване на музикални репертоари и 
по този начин да се намали броят на 
лицензите, които ползвател трябва да 
получи, за да може да предоставя 
многотериториална услуга. Тези 
разпоредби следва да позволят на 
дадена организация за колективно 
управление на авторски права да поиска 
от друга организация за колективно 
управление на авторски права да 
представлява нейния репертоар на 
многотериториална основа, ако самата 
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искането, е задължена да приеме 
мандата на организацията, отправяща 
искането, ако обединява репертоари и 
предлага или предоставя 
многотериториални лицензи. Развитието 
на законните музикални услуги онлайн 
в целия Съюз следва да допринесе също 
за борбата срещу пиратството.

тя не отговаря на условията за това. 
Организацията, към което е отправено 
искането, е задължена да приеме 
мандата на организацията, отправяща 
искането, ако обединява репертоари и 
предлага или предоставя 
многотериториални лицензи. Развитието 
на законните музикални услуги онлайн 
в целия Съюз следва да допринесе също 
за борбата срещу пиратството.

Or. en

Изменение 54
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Цифровата технология позволява на 
организациите за колективно 
управление на авторски права да следят 
автоматизирано използването от 
лицензополучателя на лицензираните 
музикални произведения и улеснява 
фактурирането. Промишлените 
стандарти за използване на музика, 
отчитане на продажби и фактуриране са 
от основно значение за подобряване на 
ефективността в обмена на данни между 
организациите за колективно 
управление на авторски права и 
ползвателите. При мониторинга на 
използването на лицензите следва да се 
спазват основни права, по-специално 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот и защитата на данните. 
За да се гарантира, че тези подобрения в 
работата водят до по-бърза финансова 
обработка и в крайна сметка до по-
бързи плащания на носителите на права, 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
са задължени своевременно да 

(27) Цифровата технология позволява на 
организациите за колективно 
управление на авторски права да следят 
автоматизирано използването от 
лицензополучателя на лицензираните 
музикални произведения и улеснява 
фактурирането. Промишлените 
стандарти за използване на музика, 
отчитане на продажби и фактуриране са 
от основно значение за подобряване на 
ефективността в обмена на данни между 
организациите за колективно 
управление на авторски права и 
ползвателите. При мониторинга на 
използването на лицензите следва да се 
спазват основни права, по-специално 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот и защитата на данните. 
За да се гарантира, че тези подобрения в 
работата водят до по-бърза финансова 
обработка и в крайна сметка до по-
бързи плащания на носителите на права, 
организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
са задължени своевременно да създадат 
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фактурират доставчиците на услуги
и да разпределят сумите, дължими на 
носителите на права. С цел това 
изискване да даде желаните резултати, е 
необходимо притежателите на лицензи 
да полагат всички усилия да 
предоставят на организациите за 
колективно управление на авторски 
права точни и навременни отчети за 
използването на произведенията. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
не приемат отчетите на ползвателите в 
собствени формати, когато съществуват 
широко разпространени промишлени 
стандарти.

процедура за сътрудничество 
помежду си, така че да гарантират, 
че всеки ползвател получава една 
обща фактура и да разпределят сумите, 
дължими на носителите на права. С цел 
това изискване да даде желаните 
резултати, е необходимо притежателите 
на лицензи да полагат всички усилия да 
предоставят на организациите за 
колективно управление на авторски 
права точни и навременни отчети за 
използването на произведенията. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
не приемат отчетите на ползвателите в 
собствени формати, когато съществуват 
широко разпространени промишлени 
стандарти.

Or. en

Обосновка

Високите трансакционни разходи, като усложнени и многобройни фактури, са най-
голямата пречка на европейския пазар за лицензи на авторски права. [В съответствие 
с проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите (IMCO).]

Изменение 55
Иво Белет

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Излъчващите организации разчитат 
обикновено на лиценз от местна 
организация за колективно управление 
на авторски права за собствените им 
предавания на телевизионни и 
радиопрограми, които включват
музикални произведения. Този лиценз е 
често е ограничен до дейност по 
излъчване. Лиценз за онлайн права 
върху музикални произведения би бил 

(35) Излъчващите организации разчитат 
обикновено на общ лиценз от местна 
организация за колективно управление 
на авторски права за правата върху 
световния репертоар на музикални 
произведения, за да предават и 
предоставят на обществеността 
свои собствени телевизионни и 
радиопрограми, както и онлайн 
услуги, свързани с предаванията им, 



PE510.534v01-00 32/111 AM\936984BG.doc

BG

необходим, за да могат такива 
телевизионни или радио излъчвания 
да бъдат достъпни и онлайн. За да се 
улесни лицензирането на права за 
онлайн достъп до музика за целите на 
едновременно и забавено онлайн 
излъчване на телевизионни и радио 
предавания е необходимо да се 
предвиди дерогация от разпоредбите, 
които иначе се прилагат за 
многотериториалното лицензиране 
на музикални произведения за онлайн 
използване. Такава дерогация следва да 
се ограничи до необходимото за 
осигуряване на онлайн достъп до 
телевизионни или радиопрограми и до 
материали с ясна и подчинена връзка 
с първоначалното излъчване, 
произведени за цели като допълване, 
предварителен или последващ преглед 
на тези телевизионни или 
радиопрограми. Тази дерогация не 
следва да функционира така, че да 
наруши конкуренцията с други услуги, 
които предоставят на потребителите 
онлайн достъп до индивидуални 
музикални или аудиовизуални
произведения, или да води до 
ограничителни практики, като 
разпределяне на пазари или 
потребители, в нарушение на членове 
101 или 102 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

например материали, които 
допълват, обогатяват или по друг 
начин разширяват програмите, 
предложени от излъчващата 
организация. Тези общи лицензи за 
излъчващите организации отговарят 
на действителна потребност, добре 
установени са и са общоприети от 
носителите на авторски права, 
радио- или телевизионните 
оператори и организациите за 
колективно управление на авторски 
права. Следователно настоящата 
директива следва да запази тази 
възприета практика, за да се избегне 
прилагането на различни правила за 
лицензирането на офлайн и онлайн 
услугите, предоставяни от 
излъчващите организации. Поради 
тази причина е необходимо 
организациите за колективно 
управление на авторски права да 
бъдат освободени от прилагането на 
дял III, когато лицензират онлайн 
услуги на излъчващи организации, 
свързани с техните офлайн услуги. 
Това не следва да функционира така, че 
да наруши конкуренцията с други 
услуги, които предоставят на 
потребителите онлайн достъп до 
индивидуални музикални произведения, 
или да води до ограничителни практики, 
като разпределяне на пазари или 
потребители, и следва да остане в 
съответствие с националното 
законодателство и правото на ЕС, по 
специално с членове 101 или 102 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Радио- и телевизионните оператори включват в своите онлайн услуги не само 
излъчваните програми или части от тях но и други програмни материали под 
редакторския контрол и отговорност на излъчващия оператор, които обикновено 
имат връзка с офлайн дейностите на оператора. Тъй като точният обхват и размер 
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на този материал ще бъде предмет на договорни отношения между излъчващите 
оператори и притежателите на музикални права или съответните организации за 
колективно управление на авторски права, то той не следва да бъде предварително 
определян от директивата.

Изменение 56
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Необходимо е да се осигури 
ефективното прилагане на разпоредбите 
на националното право, приети в 
изпълнение на настоящата директива. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
предлагат на своите членове 
специфични процедури за разглеждане 
на оплаквания и за разрешаване на 
спорове. Тези процедури следва също 
така да бъде достъпни и за други 
носители на авторски права, 
представлявани от организацията за 
колективно управление на авторски 
права. Също така е необходимо да се 
гарантира, че държавите членки 
разполагат с независими, 
безпристрастни и ефективни органи за 
разрешаване на спорове, компетентни за 
уреждане на търговски спорове между 
организации за колективно управление 
на авторски права и ползватели относно 
съществуващи или предложени 
лицензионни условия, както и относно 
случаи на отказ за предоставяне на 
лиценз. Освен това ефективността на 
правилата относно 
многотериториалното лицензиране за 
онлайн права върху музикални 
произведения би могла да бъде 
засегната, ако споровете между 
организациите за колективно 
управление на авторски права и техните 

(36) Необходимо е да се осигури 
ефективното прилагане на разпоредбите 
на националното право, приети в 
изпълнение на настоящата директива. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва да 
предлагат на своите членове 
специфични процедури за разглеждане 
на оплаквания и за разрешаване на 
спорове. Тези процедури следва също 
така да бъде достъпни и за други 
носители на авторски права, 
представлявани от организацията за 
колективно управление на авторски 
права. Също така е необходимо да се 
гарантира, че държавите членки 
разполагат с независими, 
безпристрастни и ефективни органи за 
разрешаване на спорове, компетентни за 
уреждане на търговски спорове между 
организации за колективно управление 
на авторски права и ползватели относно 
съществуващи или предложени 
лицензионни условия, както и относно 
случаи на отказ за предоставяне на 
лиценз. Освен това ефективността на 
правилата относно 
многотериториалното лицензиране за 
онлайн права върху музикални 
произведения би могла да бъде 
засегната, ако споровете между 
организациите за колективно 
управление на авторски права и техните
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партньори не се разрешават бързо и 
ефикасно от независими и 
безпристрастни органи. Като резултат е 
целесъобразно да се предвиди, без да се 
накърнява правото на достъп до съд, 
възможност за леснодостъпна, ефикасна 
и безпристрастна извънсъдебна 
процедура за разрешаване на конфликти 
между, от една страна, организациите за 
колективно управление на авторски 
права, и, от друга страна, доставчиците 
на онлайн музикални услуги, 
носителите на авторски права или други 
организации за колективно управление 
на авторски права.

партньори не се разрешават бързо и 
ефикасно от независими и 
безпристрастни органи. Като резултат е 
целесъобразно да се предвиди, без да се 
накърнява правото на достъп до съд, 
възможност за леснодостъпна, ефикасна 
и безпристрастна извънсъдебна 
процедура за разрешаване на конфликти 
между, от една страна, организациите за 
колективно управление на авторски 
права, и, от друга страна, доставчиците 
на онлайн музикални услуги, 
носителите на авторски права или други 
организации за колективно управление 
на авторски права. Тези органи за 
разрешаване на спорове следва да 
имат специални познания в областта 
на интелектуалната собственост и 
следва да вземат решенията си въз 
основа на обективни стандарти и 
критерии, като критерият 
„справедлива стойност в 
търговията“, установен от Съда на 
ЕС. За да се гарантира плащането, от 
потребителите следва да се изисква 
да извършват плащания към 
организациите за колективно 
управление на авторски права докато 
тече процесът според 
съществуващата тарифа, когато има 
такава, или въз основа на временно 
разпореждане на съда, когато няма 
предварително определена 
приложима тарифа.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че националните органи за разрешаване на спорове имат 
необходимите експертни познания и че техните решения следват едни и същи 
справедливи принципи на цялата територия на вътрешния пазар, тези органи следва 
да се състоят от специално определени съдии, които имат конкретни познания в 
областта на интелектуалната собственост, като решенията следва да бъдат 
вземани, спазвайки критериите, посочени в член 15, параграф 2. Страните могат да 
злоупотребяват с използването на механизмите за разрешаване на спорове, например, 
за да избегнат или забавят задължения като плащане на лицензионни такси. За да се 
гарантира, че тези механизми за разрешаване на спорове ще бъдат използвани 
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добросъвестно, и с оглед на евентуалната продължителност на производството за 
разрешаване на спорове, разпоредбите следва да уточняват, че когато е в ход даден 
процес за разрешаване на спорове, потребителите могат да използват 
произведенията или друго защитено съдържание, само при условие че като минимално 
задължение заплащат тарифите, публикувани от организацията за колективно 
управление, или, когато няма предварително определена тарифа — месечна такса, 
постановена от органа за разрешаване на спорове, в доверителна сметка. 
Организацията за колективно управление или потребителят, в зависимост от случая, 
следва да плати разликата между извършените плащания и новата тарифа, 
постановена от компетентния орган, не по-късно от 30 дни след като органът е взел 
решение.

Изменение 57
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Освен това държавите членки 
следва да установят подходящи 
процедури, чрез които ще бъде 
възможно да се предявяват жалби срещу 
организации за колективно управление 
на авторски права, които не спазват 
нормативната уредба, и да се гарантира, 
когато е уместно, налагането на 
подходящи, ефективни, съразмерни и 
възпиращи санкции. Държавите членки 
следва да определят кои органи носят 
отговорност за администрирането на 
процедурите за разглеждане на жалби и 
санкциите. Следва да се предвидят 
специфични разпоредби за наблюдение 
на съответствието с изискванията за 
многотериториално лицензиране, за да 
се гарантира спазването на тези 
изисквания. Компетентните органи на 
държавите членки и Европейската 
комисия следва да си сътрудничат за 
осъществяване на тази цел.

(37) Освен това държавите членки 
следва да установят подходящи 
процедури, чрез които ще бъде 
възможно да се предявяват жалби срещу 
организации за колективно управление 
на авторски права, които не спазват 
нормативната уредба, и да се гарантира, 
когато е уместно, налагането на 
подходящи, ефективни, съразмерни и 
възпиращи санкции или мерки. 
Държавите членки следва да определят 
кои органи носят отговорност за 
администрирането на процедурите за 
разглеждане на жалби и санкциите. 
Следва да се предвидят специфични 
разпоредби за наблюдение на 
съответствието с изискванията за 
многотериториално лицензиране, за да 
се гарантира спазването на тези 
изисквания. Компетентните органи на 
държавите членки и Европейската 
комисия следва да си сътрудничат за 
осъществяване на тази цел.

Or. en
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Обосновка

Поясняване на възможностите за правоприлагане от страна на държавите членки. [В 
съответствие с проектостановището на комисията по култура и образование 
(CULT).]

Изменение 58
Роландас Паксас

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат, без да се 
накърнява прилагането на правните 
норми в областта на защитата на 
конкуренцията и във всяка друга правна 
област, включително поверителността, 
търговските тайни, неприкосновеността 
на личния живот, достъпа до документи, 
договорното право и международното 
частно право по отношение на 
стълкновението на закони и на 
компетентността на съдилищата.

(43) Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат, без да се 
накърнява прилагането на правните 
норми в областта на защитата на 
конкуренцията и във всяка друга правна 
област, включително поверителността, 
по-специално по отношение на 
отделни договори и споразумения за 
неразкриване, търговските тайни, 
неприкосновеността на личния живот, 
достъпа до документи, договорното 
право и международното частно право 
по отношение на стълкновението на 
закони и на компетентността на 
съдилищата.

Or. en

Изменение 59
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя 
изисквания, необходими, за да се 
гарантира правилното функциониране 
на управлението на авторското право и 

(Не се отнася до българския текст)
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сродните му права от организациите за 
колективно управление на авторски 
права. Тя също така определя 
изискванията за многотериториалното 
лицензиране от организации за 
колективно управление на авторските 
права върху музикални произведения за 
използване онлайн.

Or. en

Изменение 60
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дялове I, II и IV, с изключение на 
членове 36 и 40, се прилагат за всички 
организации за колективно управление 
на авторски права, установени в Съюза.

Дялове I, II и IV, с изключение на 
членове 36 и 40, се прилагат за всички 
организации за колективно управление 
на авторски права, действащи в
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 61
Иво Белет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял III обаче не се прилага, когато 
организациите за колективно 
управление на авторски права издават 
в съответствие с националното и 
общностното право лицензи за 
музикални произведения на радио- или 
телевизионни оператори по 
отношение на онлайн услуги, които са 
свързани с техните офлайн радио-
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или телевизионни услуги.

Or. en

Обосновка

Предишен член 33 — радио- и телевизионните оператори включват в своите онлайн 
услуги не само излъчваните програми или части от тях, но и други програмни 
материали, предоставени под редакторския контрол и отговорност на излъчващия 
оператор, които обикновено имат връзка с офлайн дейностите на оператора. Тъй 
като точният обхват и размер на този материал ще бъде предмет на договорни 
отношения между излъчващите оператори и притежателите на музикални права или 
съответните организации за колективно управление на авторски права, то той не 
следва да бъде предварително определян от директивата.

Изменение 62
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „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;

а) „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; за да 
бъде счетено управлението на 
авторски права като изключителна 
или основна цел на дадена 
организация, в нейния устав трябва да 
е посочено, че целта на 
организацията е да събира и да 
гарантира справедливо разпределяне 
на приходите от права, когато има 
масово ползване на авторски права; 
освен това броят на служителите, 
които се занимават с управлението 
на права, трябва да представлява по-
голямата част от общия брой на 
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работниците и служителите в 
организацията;

Or. en

Изменение 63
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „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;

а) „организация за колективно 
управление на авторски права“ означава 
организация, която е оправомощена по 
закон или чрез възлагане, лиценз или 
други договорни условия, от 
значителен брой носители 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;

Or. en

Изменение 64
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „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 

а) „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 или 
организация за колективно управление 
на авторски права, да управлява 
авторски или сродните им права като 
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се контролира от своите членове; нейна изключителна или основна цел, и 
която е собственост или се контролира 
от своите членове и действа 
единствено в общ интерес и 
доверително спрямо своите членове;

Or. en

Обосновка

Пояснение по отношение на определението на „организация за колективно управление 
на авторски права“.

Изменение 65
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „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;

а) „организация за колективно 
управление на авторски права“ означава 
организация с нестопанска цел, 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 пряко 
или непряко от своите носители на 
авторски права;

Or. en

Изменение 66
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква aа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „търговски оператор“ означава 
всеки субект, който е упълномощен 
чрез договорни условия да управлява 
авторското и сродните му права на 
търговски начала от името на 
носителите на авторски права;

Or. en

Обосновка

С оглед да се създаде равнопоставеност в рамките на управлението на авторски 
права, издателите и звукозаписните компании, които също управляват авторските 
права на носители на такива права, следва да се подчиняват на минимален набор от 
правила за прозрачност. [В съответствие с проектостановището на комисията по 
култура и образование (CULT).]

Изменение 67
Амелия Андерсдотер, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „член на организация за колективно 
управление на авторски права“ 
означава носител на авторско право или 
предприятие, пряко представляващо 
носители на авторски права, 
включително други организации за 
колективно управление на авторски 
права и асоциации на носители на 
авторски права, който отговаря на 
изискванията за членство в организация 
за колективно управление на авторски 
права;

в) „член“ означава носител на авторско 
право или предприятие, пряко 
представляващо носители на авторски 
права, включително други организации 
за колективно управление на авторски 
права и асоциации на носители на 
авторски права, който отговаря на 
изискванията за членство в организация 
за колективно управление на авторски 
права, независимо от нейната правна 
форма;

Or. en

Обосновка

Необходимо пояснение във връзка с многообразието от правни форми на 
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организациите за колективно управление на авторски права в отделните държави 
членки. [В съответствие с проектостановището на комисията по култура и 
образование (CULT).]

Изменение 68
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „член на организация за колективно 
управление на авторски права“ означава 
носител на авторско право или 
предприятие, пряко представляващо 
носители на авторски права, 
включително други организации за 
колективно управление на авторски 
права и асоциации на носители на 
авторски права, който отговаря на 
изискванията за членство в организация 
за колективно управление на авторски 
права;

в) „член на организация за колективно 
управление на авторски права“ означава 
носител на авторско право или 
предприятие, пряко представляващо 
носители на авторски права, 
включително други организации за 
колективно управление на авторски 
права и асоциации на носители на 
авторски права, например синдикати, 
който отговаря на изискванията за 
членство в организация за колективно 
управление на авторски права;

Or. en

Изменение 69
Амелия Андерсдотер, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „приходи от управление на авторски 
права“ означава приходи, събирани от 
организацията за колективно 
управление на авторски права от името 
на носителите на авторски права, от 
изключително право, от право на 
възнаграждение или от право на 
компенсационно възнаграждение;

е) „приходи от управление на авторски 
права“ означава приходи, събирани от 
организацията за колективно 
управление на авторски права от името 
на носителите на авторски права, от 
изключително право, от право на 
възнаграждение или от право на 
компенсационно възнаграждение, 
включително всички доходи от 
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инвестиции на приходите от 
управление на авторски права;

Or. en

Обосновка

Член 10, параграф 2 постановява, че доходът от инвестиции на приходите от 
управление на авторски права следва да се поддържа „отделно“, но не става ясно, че 
този доход принадлежи и в крайна сметка следва да се изплати на носителите на 
авторските права. Изброяването на този доход в определението е най-лесният начин 
това да се коригира. [Съгласуваност с проектостановището на комисията по 
култура и образование (CULT).]

Изменение 70
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Носителите на авторски права имат 
правото да оправомощават избрана от 
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. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права имат 
правото да изискват 
изключителното предоставяне на 
правата върху всички произведения на 
своите членове.

Or. en
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Обосновка

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its’ 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO’s would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Изменение 71
Амелия Андерсдотер, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Носителите на авторски права имат 
правото да оправомощават избрана от 
тях организация за колективно 
управление на авторски права да 
управлява правата, категориите права, 
произведенията 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.

Or. en

Обосновка

Носителите на авторските права следва да си запазят правото да вземат свободно 
решения относно правата върху своите собствени произведения. В някои държави –
членки на ЕС, както и в други страни, например в САЩ, носителите на авторски 
права имат право да управляват отделни произведения в рамките на своята 
организация за колективно управление на авторски права. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по култура и образование (CULT).]
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Изменение 72
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Носителите на авторски права 
имат правото да предоставят 
свободни лицензи за използването на 
свои произведения и права. В този 
случай носителите на авторски права 
информират своевременно 
организациите за колективно 
управление на авторски права, 
оправомощени да управляват правата 
върху тези произведения, че е 
предоставен такъв свободен лиценз.

Or. en

Обосновка

На носителите на авторски права следва да се предостави гъвкавост в управлението 
на техните произведения; носителите на авторски права следва да имат правото да 
решават някои от техните произведения да се използват със свободен лиценз, като 
например „Криейтив Комънс“ (Creative Commons), без това да пречи на членството 
им в организацията за колективно управление на авторски права, която ги 
представлява. [В съответствие с проектостановището на комисията по култура и 
образование (CULT).]

Изменение 73
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Носителите на авторски права имат 
правото да прекратяват 
оправомощаването организацията за 
колективно управление на авторски 

3. Носителите на авторски права имат 
правото да прекратяват 
оправомощаването на организацията за 
колективно управление на авторски 
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права за управление на авторски права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, или да 
оттеглят от организация за колективно 
управление на авторски права 
управлението на избрани от тях права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, за 
избрани от тях държави членки, след 
предизвестие в разумен срок, който не 
надвишава шест месеца. Организацията 
за колективно управление на авторски 
права може да реши, че такова 
прекратяване или оттегляне ще влезе в 
сила едва в средата или в края на 
финансовата година, в зависимост от 
това кое е по-скоро след изтичането на 
срока на предизвестието.

права за управление на авторски права, 
категории права, произведения или 
видове произведения и други обекти, 
или да оттеглят от организация за 
колективно управление на авторски 
права управлението на избрани от тях 
права, категории права, произведения
или видове произведения и други 
обекти, по всяко време на срока на 
правомощието, за избрани от тях 
държави членки, след предизвестие в 
разумен срок, който не надвишава шест 
месеца. Организацията за колективно 
управление на авторски права може да 
реши, че такова прекратяване или 
оттегляне ще влезе в сила едва в средата 
или в края на финансовата година, в 
зависимост от това кое е по-скоро след 
изтичането на срока на предизвестието.

Or. en

Обосновка

Носителите на авторските права следва да си запазят правото да вземат свободно 
решения относно правата върху своите собствени произведения. В някои държави –
членки на ЕС, както и в други страни, например в САЩ, носителите на авторски 
права имат право да оттеглят отделни произведения от своята организация за 
колективно управление на авторски права. [В съответствие с проектостановището 
на комисията по култура и образование (CULT).]

Изменение 74
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Носителите на авторски права
имат правото да прекратяват 
оправомощаването организацията за 
колективно управление на авторски 
права за управление на авторски права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, или да 

3. Членовете имат правото да 
прекратяват оправомощаването 
организацията за колективно 
управление на авторски права за 
управление на авторски права,
категории права или видове 
произведения и други обекти, или да 
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оттеглят от организация за колективно 
управление на авторски права 
управлението на избрани от тях права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, за 
избрани от тях държави членки, след 
предизвестие в разумен срок, който не 
надвишава шест месеца. Организацията 
за колективно управление на авторски 
права може да реши, че такова 
прекратяване или оттегляне ще влезе в 
сила едва в средата или в края на 
финансовата година, в зависимост от 
това кое е по-скоро след изтичането на 
срока на предизвестието.

оттеглят от организация за колективно 
управление на авторски права 
управлението на избрани от тях права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, за 
избрани от тях държави членки, след 
предизвестие в разумен срок, който не 
надвишава шест месеца. Организацията 
за колективно управление на авторски 
права може да реши, че такова 
прекратяване или оттегляне ще влезе в 
сила едва в средата или в края на 
финансовата година, в зависимост от 
това кое е по-скоро след изтичането на 
срока на предизвестието.

Or. en

Изменение 75
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако има суми, дължими на носител 
на авторски права за действия, 
свързани с използване, извършени 
преди влизането в сила на 
прекратяването на оправомощаването 
или на оттеглянето на правата, или по 
лиценз, предоставен преди влизането в 
сила на прекратяването на 
оправомощаването или на оттеглянето 
на правата, носителят на авторски 
права запазва правата си по членове 12, 
16, 18 и 34 във връзка с тези действия, 
свързани с използване.

4. Ако има суми, дължими на даден
член за действия, свързани с 
използване, извършени преди влизането 
в сила на прекратяването на 
оправомощаването или на оттеглянето 
на правата, или по лиценз, предоставен 
преди влизането в сила на 
прекратяването на оправомощаването 
или на оттеглянето на правата, 
въпросният член запазва правата си по 
членове 12, 16, 18 и 34 във връзка с тези 
действия, свързани с използване.

Or. en

Изменение 76
Брита Томсен
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Организациите за колективно 
управление на авторски права не 
ограничават упражняването на права, 
предоставени им по силата на 
параграфи 3 и 4, чрез изискване 
управлението на авторски права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, които са 
предмет на прекратяването или 
отнемането, да бъде възложено на друга 
организация за колективно управление 
на авторски права.

5. Организациите за колективно 
управление на авторски права не 
ограничават упражняването на права, 
предоставени им по силата на 
параграфи 3 и 4, чрез изискване 
управлението на авторски права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, които са 
предмет на прекратяването или 
отнемането, да бъде възложено на друга 
организация за колективно управление 
на авторски права. Независимо от 
тази разпоредба, организациите за 
колективно управление на авторски 
права, които управляват правата на 
изпълнители и продуценти на 
звукозаписи за еднократно 
справедливо възнаграждение съгласно 
член 8, параграф 2 от 
Директива 2006/115/ЕО, могат да 
поискат управлението на тези права 
да се прехвърли на друга организация 
за колективно управление на авторски 
права, установена в Съюза.

Or. en

Изменение 77
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Организациите за колективно 
управление на авторски права не 
ограничават упражняването на права, 
предоставени им по силата на 
параграфи 3 и 4, чрез изискване 

5. Организациите за колективно 
управление на авторски права не 
ограничават упражняването на права, 
предоставени им по силата на 
параграфи 3 и 4, чрез изискване 
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управлението на авторски права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, които са 
предмет на прекратяването или 
отнемането, да бъде възложено на друга 
организация за колективно управление 
на авторски права.

управлението на авторски права, 
категории права, произведения или 
видове произведения и други обекти, 
които са предмет на прекратяването или 
отнемането, да бъде възложено на друга 
организация за колективно управление 
на авторски права.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 5, параграфи 2 и 3.

Изменение 78
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
носителят на авторски права дава 
изрично съгласие за всяко право, 
категория права или вид произведения и 
други обекти, за чието управление 
посоченият носител на авторски права
оправомощава организацията за 
колективно управление на авторски 
права, както и че всяко такова съгласие 
се доказва с писмен документ.

6. Държавите членки гарантират, че 
членът дава изрично съгласие за всяко 
право, категория права или вид 
произведения и други обекти, за чието 
управление посоченият член
оправомощава организацията за 
колективно управление на авторски 
права, както и че всяко такова съгласие 
се доказва с писмен документ. Този 
параграф не се прилага спрямо 
правилата в държавите членки по 
отношение на управлението на права 
чрез колективни лицензи с разширен 
обхват, законови презумпции за 
представителство или прехвърляне, 
задължително колективно 
управление и подобни правила или 
съчетание от тях.

Or. en
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Изменение 79
Йенс Роде

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
носителят на авторски права дава 
изрично съгласие за всяко право, 
категория права или вид произведения и 
други обекти, за чието управление 
посоченият носител на авторски права 
оправомощава организацията за 
колективно управление на авторски 
права, както и че всяко такова съгласие 
се доказва с писмен документ.

6. Държавите членки гарантират, че 
носителят на авторски права дава 
изрично съгласие за всяко право, 
категория права или вид произведения и 
други обекти, за чието управление 
посоченият носител на авторски права 
оправомощава организацията за 
колективно управление на авторски 
права, както и че всяко такова съгласие 
се доказва с писмен документ; този 
параграф не се прилага спрямо 
правилата в държавите членки по 
отношение на управлението на права 
чрез колективни лицензи с разширен 
обхват, правни презумпции за 
представителство или прехвърляне, 
задължително колективно 
управление и подобни правила или 
съчетание от тях.

Or. en

Обосновка

Организациите за колективно управление не са длъжни да получават съгласие от 
носителите на авторски права, които попадат в обхвата на колективните лицензи с 
разширен обхват или други подобни схеми в дадена държава членка. Следователно 
целта на изменението е да се осигури продължаването на добре функциониращите 
системи за колективно управление на авторски права и да гарантира дохода на 
носителите на авторски права и възможностите на ползвателите да получат 
разрешения за правата и лицензи.

Изменение 80
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
носителят на авторски права дава 
изрично съгласие за всяко право, 
категория права или вид произведения и 
други обекти, за чието управление 
посоченият носител на авторски права 
оправомощава организацията за 
колективно управление на авторски 
права, както и че всяко такова съгласие 
се доказва с писмен документ.

6. Държавите членки гарантират, че 
носителят на авторски права дава 
изрично съгласие за всяко право, 
категория права, произведения или вид 
произведения и други обекти, за чието 
управление посоченият носител на 
авторски права оправомощава 
организацията за колективно 
управление на авторски права, както и 
че всяко такова съгласие се доказва с 
писмен документ.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 5, параграфи 2 и 3. [В съответствие с проектостановищата на 
комисията по култура и образование (CULT) и основния проектодоклад на комисията 
по правни въпроси (JURI)]

Изменение 81
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Без да се засягат разпоредбите на 
член 20, параграф 4, носителите на 
авторски права имат правото да 
поискат независим външен одит на 
тяхната организация за колективно 
управление на авторски права по всяко 
време на срока на правомощието.

Or. en

Обосновка

На фона на силно проблематичното управление през последните години в много 
европейски организации за колективно управление съществува голяма необходимост 
да се улеснят външните одити, така че да се гарантира реална независимост и 
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старание при одита. [В съответствие с проектостановището на комисията по 
култура и образование (CULT).]

Изменение 82
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 5 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Когато дадена организация за 
колективно управление на авторски 
права има за членове субекти, 
представляващи носители на 
авторски права, информацията 
съгласно параграфи 3—7 се 
предоставя на тези субекти.

Or. en

Изменение 83
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права приемат 
носители на авторски права за 
членове, ако те отговарят на 
изискванията за членство. Те могат 
да откажат заявка за членство 
единствено въз основа на обективни 
критерии. Тези критерии са включени в 
устава или в условията за членство в 
организацията за колективно 
управление на авторски права и до тях 
има публичен достъп.

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права 
отказват заявка за членство 
единствено въз основа на обективни 
критерии. Тези критерии са включени в 
устава или в условията за членство в 
организацията за колективно 
управление на авторски права и до тях 
има публичен достъп.

Or. en
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Изменение 84
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права приемат 
носители на авторски права за членове, 
ако те отговарят на изискванията за 
членство. Те могат да откажат заявка за 
членство единствено въз основа на 
обективни критерии. Тези критерии са 
включени в устава или в условията за 
членство в организацията за колективно 
управление на авторски права и до тях 
има публичен достъп.

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права приемат 
носители на авторски права или 
всякакви други членове, както са 
определени в член 3, буква в), за 
членове, ако те отговарят на 
изискванията за членство. Те могат да 
откажат заявка за членство единствено 
въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии. Тези 
критерии са включени в устава или в 
условията за членство в организацията 
за колективно управление на авторски 
права и до тях има публичен достъп.

Or. en

Обосновка

Необходимо пояснение във връзка с член 3, буква в). Следва да се забрани отказът на 
членство въз основа на дискриминационни критерии. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
(IMCO).]

Изменение 85
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права приемат 
носители на авторски права за 
членове, ако те отговарят на 

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права могат да 
откажат заявка за членство единствено 
въз основа на обективни критерии. Тези 
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изискванията за членство. Те могат да 
откажат заявка за членство единствено 
въз основа на обективни критерии. Тези 
критерии са включени в устава или в 
условията за членство в организацията 
за колективно управление на авторски 
права и до тях има публичен достъп.

критерии са включени в устава или в 
условията за членство в организацията 
за колективно управление на авторски 
права и до тях има публичен достъп.

Or. en

Обосновка

Може да има случаи, в които следва да се откаже членство.

Изменение 86
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В устава на организацията за 
колективно управление на авторски 
права се предвиждат подходящи и 
ефективни механизми за участие на 
членовете й в нейния процес на вземане 
на решения. Различните категории 
членове следва да бъдат справедливо и 
балансирано представени в процеса на 
вземане на решения.

3. В устава на организацията за 
колективно управление на авторски 
права се предвиждат подходящи и 
ефективни механизми за участие на 
членовете й в нейния процес на вземане 
на решения. Различните категории 
членове следва да бъдат справедливо и 
балансирано представени на всички 
равнища от процеса на вземане на 
решения.

Or. en

Изменение 87
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Организациите за колективно 
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управление на авторски права правят 
публично достъпна информацията, 
включена в член 19, параграф 1, при 
условие че се запазва защитата на 
личните данни на носителите на 
авторските права.

Or. en

Изменение 88
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Общото събрание одобрява всички 
изменения на устава и на условията 
за членство в организацията за 
колективно управление на авторски 
права, когато тези условия не са 
уредени в устава.

3. Уставът и условията за членство в 
организацията за колективно 
управление на авторски права, както 
и всички техни изменения, се 
приемат от общото събрание.

Or. en

Обосновка

По-ясна формулировка. [В съответствие с проектостановището на комисията по 
култура и образование (CULT).]

Изменение 89
Амелия Андерсдотер, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общото събрание има правомощия да 
взема решения за назначаване или 
освобождаване от длъжност на 
директорите и за одобряване на техните 
възнаграждения и други ползи, 

Общото събрание има правомощия да 
взема решения за назначаване или 
освобождаване от длъжност на 
директорите, да следи работата им 
като цяло и да одобрява техните 
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например непарични възнаграждения, 
отпускане на пенсии, право на други 
възнаграждения и право на обезщетение 
при прекратяване на трудово 
правоотношение.

възнаграждения и други ползи, 
например непарични възнаграждения, 
отпускане на пенсии, право на други 
възнаграждения и право на обезщетение 
при прекратяване на трудово 
правоотношение.

Or. en

Обосновка

Връзката между общото събрание и директорите следва да бъде по-ясна. [В 
съответствие с проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите (IMCO).]

Изменение 90
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Използването на суми, дължими на 
носителите на авторски права, които 
не могат да бъдат разпределени 
съгласно член 12, параграф 2), освен 
ако общото събрание не реши да 
делегира това решение на органа, 
който упражнява функции по 
надзора;

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на този параграф е следствие на предложените промени на член 12, 
параграф 2.

Изменение 91
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Общото събрание контролира 
дейностите на организацията за 
колективно управление на авторски 
права най-малко чрез вземането на 
решение за назначаване и 
освобождаване на одитора и чрез 
одобряване на годишния доклад за 
прозрачността и на доклада на одитора.

6. Общото събрание контролира 
дейностите на организацията за 
колективно управление на авторски 
права най-малко чрез вземането на 
решение за назначаване и 
освобождаване на одитора и чрез 
одобряване на годишния доклад за 
прозрачността и на доклада на одитора. 
Ако съществуват основателни 
съмнения към установената 
практика на финансово управление на 
организацията за колективно 
управление на авторски права, 
общото събрание може да вземе 
решение за провеждане на външен 
одит. Резултатът от този външен 
одит се съобщава на всички членове и 
на обществеността.

Or. en

Обосновка

Поради проблематичното управление през последните години в много европейски 
организации за колективно управление съществува силна необходимост да се улеснят 
външните одити, така че да се гарантира реална независимост и старание. [В 
съответствие с проектостановището на комисията по култура и образование 
(CULT).]

Изменение 92
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко ограничение на правото на 
членовете на организацията за 
колективно управление на авторски 
права да участват и да упражняват права 
на глас в общото събрание следва да 
бъдат справедливи и съразмерни и да се 

Всеки член на организация за 
колективно управление на авторски 
права има правото на глас в общото 
събрание, включително ако е уместно, 
чрез електронно гласуване. Всяко 
ограничение на правото на даден член
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основават на следните критерии: на организацията за колективно 
управление на авторски права да 
участва и да упражнява правото си на 
глас в общото събрание следва да бъде 
справедливо и съразмерно и да се 
основава на следните критерии:

Or. en

Обосновка

Следва да се насърчават широкото участие и ефективното гласуване. [В 
съответствие с проектостановището на комисията по култура и образование 
(CULT).]

Изменение 93
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) получени суми или суми, дължими 
на член за определения финансов 
период.

заличава се

Or. en

Обосновка

Недемократично е получените суми да бъдат условие за гласуване. Тъй като 
приходите от авторски права са разпределени изключително неравномерно между 
носителите на авторски права в организации за колективно управление на такива 
права, ограничаването на правото на глас според получените суми може да доведе до 
неприемливо големи разлики във влиянието.

Изменение 94
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 7 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всеки член на организацията за 
колективно управление на авторски 
права има право да упълномощи друго 
физическо или юридическо лице да 
присъства и да гласува на общото 
събрание от името на упълномощителя.

8. Всеки член на организацията за 
колективно управление на авторски 
права има право да упълномощи друго 
физическо или юридическо лице, което 
е член на организацията за 
колективно управление на авторски 
права, да присъства и да гласува на 
общото събрание от името на 
упълномощителя. Когато една 
организация за колективно управление 
на авторски права представлява 
повече от една категория носители 
на авторски права, даден член може
да даде пълномощно само на друг член 
от същата категория. Броят на 
пълномощните, които може да 
притежава един член, е ограничен.

Or. en

Изменение 95
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всеки член на организацията за 
колективно управление на авторски 
права има право да упълномощи друго 
физическо или юридическо лице да 
присъства и да гласува на общото 
събрание от името на упълномощителя.

8. Всеки член на организацията за 
колективно управление на авторски 
права има право да упълномощи друго 
физическо или юридическо лице да 
присъства и да гласува на общото 
събрание от името на упълномощителя. 
За да бъде гласът валиден, 
съответният член на организацията 
дава пълномощие на пълномощника не 
по-рано от три месеца преди 
неговото използване.

Or. en



PE510.534v01-00 60/111 AM\936984BG.doc

BG

Обосновка

За да не се допусне музикалните издатели и/или звукозаписни компании да превърнат в 
стандартна практика искането за постоянно пълномощно от новите изпълнители, с 
които подписват договор, което с течение на времето ще им позволи да придобият 
контрол върху организациите за колективно управление на авторски права. [В 
съответствие с проектостановището на комисията по култура и образование 
(CULT).]

Изменение 96
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всяка организация за колективно 
управление на авторски права е създала 
орган с надзорна функция, носещо
отговорност за непрекъснато текущо 
наблюдение на дейностите и на 
изпълнението на задълженията на 
лицата, натоварени с управленски 
отговорности в тази организация за 
колективно управление на авторски 
права. В органа, който упражнява тази 
функция, членовете на организацията 
за колективно управление на авторски 
права се представляват справедливо и 
балансирано, с цел да се осигури 
ефективното им участие.

1. Държавите членки гарантират, че 
всяка организация за колективно 
управление на авторски права е създала 
орган с надзорна функция, носещ
отговорност за непрекъснато текущо 
наблюдение на дейностите и на 
изпълнението на задълженията на 
лицата, натоварени с управленски 
отговорности в тази организация. В 
органа, който упражнява тази функция,
различните категории членове на 
организацията за колективно 
управление на авторски права се 
представляват справедливо и 
балансирано, с цел да се осигури 
ефективното им участие.

Or. en

Обосновка

Поддържането на баланса между различните категории членове е от голямо значение 
за творците и авторите и следва ясно да се посочи. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по култура и образование (CULT).]

Изменение 97
Амелия Андерсдотер
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът, натоварен с функциите по 
надзора, заседава редовно и има най-
малко следните правомощия:

2. Органът, натоварен с функциите по 
надзора, заседава не по-рядко от 
веднъж на три месеца и има най-малко 
следните правомощия:

Or. en

Обосновка

Изискването за „редовно“ заседаване е твърде неопределено и би било полезно да се 
формулира по-ясно.

Изменение 98
Амелия Андерсдотер, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Органът, натоварен с функциите 
по надзора, докладва относно 
изпълнението на отговорностите си 
на общото събрание, предвидено в 
член 7.

Or. en

Обосновка

Информирането на общото събрание е стандартна практика в доброто 
организационно управление. [В съответствие с проектостановището на комисията 
по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO).]

Изменение 99
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези процедури включват индивидуална 
годишна декларация от всяко от тези 
лица и директори до органа, натоварен с 
функции по надзора, която съдържа 
следната информация:

Тези процедури включват индивидуална 
декларация от всяко от тези лица и 
директори до органа, натоварен с 
функции по надзора, и до членовете, 
като тя е публично достъпна чрез 
уебсайта на организацията за 
колективно управление на авторски 
права. Декларацията се подава, преди 
всяко от тези лица да поеме 
задълженията си и впоследствие се 
подновява ежегодно. Декларацията
съдържа следната информация:

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се обяви дали съществува конфликт на интереси, преди управителят 
или директорът да поеме задълженията си. В съответствие със съображение 14. 
[Съгласуваност с проектостановището на комисията по култура и образование 
(CULT).]

Изменение 100
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права трябва да 
бъдат стриктни при събирането и 
управлението на приходите от 
управление на авторски права.

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права трябва да 
бъдат стриктни, точни и прозрачни при 
събирането и управлението на 
приходите от управление на авторски 
права. Организациите за колективно 
управление на авторски права 
гарантират, че събират приходи от 
авторски права само от името на 
носителите на такива права, които 
са упълномощени да представляват.

Or. en
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Обосновка

Съгласуване с член 12, параграф 1 и член 14, параграф 2, в които се посочва, че 
плащанията трябва да се извършват точно. Ако плащанията трябва да се извършват 
точно, извън всякакво съмнение събирането и управлението също трябва да са точни. 
Освен това организациите за колективно управление на авторски права следва да 
събират приходи само от името на настоящи членове и носители на авторски права, 
които те управляват по договор за представителство.

Изменение 101
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Организацията за колективно 
управление на авторски права не може 
да използва приходите от управление на 
авторски права, както и приходите от 
инвестиции за своя собствена сметка, с 
изключение на удръжките за такси за 
управление.

3. Организацията за колективно 
управление на авторски права не може 
да използва приходите от управление на 
авторски права, както и приходите от 
инвестиции за своя собствена сметка, с 
изключение на удръжките за такси за 
управление съгласно правилата, 
предвидени в член 7, параграф 5, 
буква г).

Or. en

Обосновка

Пояснение, че удръжките трябва да се правят съгласно правилата, определени от 
общото събрание. [В съответствие с проектостановището на комисията по 
вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO).]

Изменение 102
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
споразуменията, регулиращи 

1. Държавите членки гарантират, че в 
споразуменията, регулиращи 
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отношенията на организацията за 
колективно управление на авторски 
права с нейните членове и носителите 
на авторски права, се посочват
удръжките, приложими към приходите 
от управление на авторски права, 
посочени в член 16, буква д).

отношенията на организацията за 
колективно управление на авторски 
права с нейните членове, изрично се
разрешават удръжките, приложими 
към приходите от управление на 
авторски права, посочени в член 16, 
буква д).

Or. en

Изменение 103
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
когато дадена организация за 
колективно управление на авторски 
права предоставя социални, културни 
или образователни услуги, финансирани 
чрез удръжки от приходите от 
управление на авторски права, 
носителите на авторски права имат 
право на:

2. Държавите членки гарантират, че 
когато дадена организация за 
колективно управление на авторски
права предоставя социални, културни 
или образователни услуги, финансирани 
чрез удръжки от приходите от 
управление на авторски права, тези 
услуги се предоставят въз основа на 
справедливи критерии, по-специално 
по отношение на достъпа до услугите 
и техния обхват.

Or. en

Изменение 104
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) социални, културни или 
образователни услуги въз основа на 
справедливи критерии, по-специално 
във връзка с достъпа до и обхвата на 

заличава се
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тези услуги;

Or. en

Изменение 105
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) носителите на авторски права, 
които са прекратили правомощията 
за управление на авторски права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, или 
които са оттеглили свои права, 
категории права или видове 
произведения и други обекти, от 
организацията за колективно 
управление на авторски права, 
продължават да има достъп до тези 
услуги. в критериите по отношение 
на достъпа до и обхвата на тези 
услуги могат да бъдат взети предвид 
приходите от управление на авторски 
права, получени от тези носители на 
авторски права и 
продължителността на 
оправомощаването за управление на 
авторски права, при условие че тези 
критерии са приложими също и върху 
носители на авторски права, които не 
са прекратили такова 
оправомощаване или не са оттеглили 
свои права, категории права или 
видове произведения и други обекти, 
от организацията за колективно 
управление на авторски права.

заличава се

Or. en
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Изменение 106
Лара Коми, Алдо Патричело

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 
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.

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, 
като това става въз основа на 
предоставената от ползвателите 
информация в срок от 6 месеца след 
използване на съдържанието. 
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 
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

Навременното разпределение от организациите за колективно управление е 
възможно, единствено когато ползвателите предоставят навременна информация за 
всички използвани съдържания.
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Изменение 107
Амелия Андерсдотер

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 
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.

1. Държавите членки гарантират, че
организациите за колективно 
управление на авторски права редовно и 
стриктно разпределят и изплащат
дължимите суми на всички носители на 
авторски права, които представляват. 
Организацията за колективно 
управление на авторски права извършва 
посочените разпределение и плащания
без неоправдано забавяне и не по-късно 
от три месеца след като 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 
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

Закъсненията, с които много организации за колективно управление разпределят 
дължимите средства, представлява голям проблем за много творци и автори. В 
проекта за директива се предлага на организациите да бъде позволено да задържат 
парите до две години. Това едва ли е разумно. Организации за колективно управление 
на авторски права, които понастоящем не постигат по-високи резултати, се 
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нуждаят от стимули, за да подобрят ефективността на своята административна 
практика.

Изменение 108
Хану Такула

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 
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.

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 
без неоправдано забавяне и 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 
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

Изменение 109
Йенс Роде, Юрген Кройцман
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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 
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.

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 шест 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 
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

Изменение 110
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дължимите суми на 2. Когато дължимите суми на 
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носителите на авторски права не могат 
да бъдат разпределени след пет години, 
считано от края на бюджетната година, 
през която са събрани приходите от 
управление на авторски права, и при 
условие, че организацията за 
колективно управление на авторски 
права е взела всички необходими мерки, 
за да бъдат идентифицирани носителите 
на авторски права и да бъде открито 
местонахождението им, организацията 
за колективно управление на авторски 
права взема решение за използването на 
тези суми в съответствие с член 7, 
параграф 5, буква б), без да се 
накърнява правото на носителя на 
авторското право на претенция за такива 
суми към организацията за колективно 
управление на авторски права.

носителите на авторски права не могат 
да бъдат разпределени след пет години, 
считано от края на бюджетната година, 
през която са събрани приходите от 
управление на авторски права, и при 
условие че организацията за колективно 
управление на авторски права е взела 
всички необходими мерки, за да бъдат 
идентифицирани носителите на 
авторски права и да бъде открито 
местонахождението им, организацията 
за колективно управление на авторски 
права взема решение за използването на 
тези суми в съответствие с член 7, 
параграф 5, буква б), при условие че 
последната гарантира, че сумите се 
разпределят пропорционално на 
приходите, получени от носителите 
на авторски права за съответната 
финансова година. Организациите за 
колективно управление на авторски 
права могат да разпределят 
средствата, дължими на носителите 
на авторски права, които не могат да 
бъдат идентифицирани преди 
изтичането на петгодишния период, 
ако това е допустимо съгласно 
националното законодателство. 
Когато съгласно националното 
законодателство давностният срок е 
по-дълъг от пет години, 
организациите за колективно 
управление на авторски права правят 
необходимите предвиждания за 
бъдещи искове, без да се накърнява 
правото на носителя на авторското 
право на претенция за такива суми към 
организацията за колективно 
управление на авторски права.

Or. en

Обосновка

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
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be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.

Изменение 111
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дължимите суми на
носителите на авторски права не могат 
да бъдат разпределени след пет години, 
считано от края на бюджетната година, 
през която са събрани приходите от 
управление на авторски права, и при 
условие, че организацията за колективно 
управление на авторски права е взела 
всички необходими мерки, за да бъдат 
идентифицирани носителите на 
авторски права и да бъде открито
местонахождението им, организацията 
за колективно управление на авторски 
права взема решение за използването 
на тези суми в съответствие с член 7, 
параграф 5, буква б), без да се
накърнява правото на носителя на 
авторското право на претенция за 
такива суми към организацията за 
колективно управление на авторски 
права.

2. Когато дължимите суми на 
носителите на авторски права не могат 
да бъдат разпределени след три години, 
считано от края на бюджетната година, 
през която са събрани приходите от 
управление на авторски права, тъй 
като организацията за колективно 
управление на авторски права не е
успяла да идентифицира носителите 
на авторски права и да открие
местонахождението им, сумите се 
внасят във фонд, който е създаден за
целта и се управлява от държавата 
членка, в която са събрани 
средствата. Фондът носи 
отговорност за всякакви искове от 
появили се впоследствие носители на 
авторски права.

Or. en

Обосновка

Допускането организациите за колективно управление на авторски права да 
задържат средства ще им даде стимул да не извършват наистина старателно 
издирване на действителните носители на авторските права. Фонд, управляван от 
държавата членка, може да бъде от полза и за насърчаване на културното 
многообразие. Освен това предложеният срок от пет години е твърде дълъг — малко 
вероятно е неоткрит носител на авторски права да бъде намерен след три или четири 
години. [Съгласуваност с проектостановищата на комисията по култура и 
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образование (CULT) и на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
(IMCO).]

Изменение 112
Йенс Роде, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дължимите суми на 
носителите на авторски права не могат 
да бъдат разпределени след пет години, 
считано от края на бюджетната година, 
през която са събрани приходите от 
управление на авторски права, и при 
условие, че организацията за 
колективно управление на авторски 
права е взела всички необходими мерки, 
за да бъдат идентифицирани носителите 
на авторски права и да бъде открито 
местонахождението им, организацията 
за колективно управление на авторски 
права взема решение за използването на 
тези суми в съответствие с член 7, 
параграф 5, буква б), без да се 
накърнява правото на носителя на 
авторското право на претенция за такива 
суми към организацията за колективно 
управление на авторски права.

2. Когато дължимите суми на 
носителите на авторски права не могат 
да бъдат разпределени след три години, 
считано от края на бюджетната година, 
през която са събрани приходите от 
управление на авторски права, и при 
условие че организацията за колективно 
управление на авторски права е взела 
всички необходими мерки, за да бъдат 
идентифицирани носителите на 
авторски права и да бъде открито 
местонахождението им, организацията 
за колективно управление на авторски 
права взема решение за използването на 
тези суми в съответствие с член 7, 
параграф 5, буква б), без да се 
накърнява правото на носителя на 
авторското право на претенция за такива 
суми към организацията за колективно 
управление на авторски права.

Or. en

Изменение 113
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дължимите суми на 
носителите на авторски права не могат 

2. Когато дължимите суми на 
носителите на авторски права не могат 
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да бъдат разпределени след пет години, 
считано от края на бюджетната година, 
през която са събрани приходите от 
управление на авторски права, и при 
условие, че организацията за 
колективно управление на авторски 
права е взела всички необходими мерки, 
за да бъдат идентифицирани носителите 
на авторски права и да бъде открито 
местонахождението им, организацията 
за колективно управление на авторски 
права взема решение за използването на 
тези суми в съответствие с член 7, 
параграф 5, буква б), без да се 
накърнява правото на носителя на 
авторското право на претенция за такива 
суми към организацията за колективно 
управление на авторски права.

да бъдат разпределени след три години, 
считано от края на бюджетната година, 
през която са събрани приходите от 
управление на авторски права, и при 
условие, че организацията за 
колективно управление на авторски 
права е взела всички необходими мерки, 
за да бъдат идентифицирани носителите 
на авторски права и да бъде открито 
местонахождението им, организацията 
за колективно управление на авторски 
права взема решение за използването на 
тези суми в съответствие с член 7, 
параграф 5, буква б), без да се 
накърнява правото на носителя на 
авторското право на претенция за такива 
суми към организацията за колективно 
управление на авторски права.

Or. en

Изменение 114
Амелия Андерсдотер, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 2 мерките,
взети за да бъдат идентифицирани 
носителите на авторски права и да бъде 
открито местонахождението им, 
включват проверка на досието на члена 
и предоставяне на разположение на 
членовете на организацията за 
колективно управление на авторски 
права, както и на обществеността, на 
списък с произведения и други обекти, 
за които един или повече носители на 
авторски права не са били установени 
или не е било намерено 
местоположението им.

3. За целите на параграф 2 
организацията за колективно 
управление на авторски права 
въвежда ефективни мерки, за да бъдат 
идентифицирани носителите на 
авторски права и да бъде открито 
местонахождението им, като 
гарантира подходящи предпазни 
механизми за възпрепятстване на 
измамите. Подобни мерки включват 
проверка на досието на члена и редовно, 
поне веднъж годишно, предоставяне на 
разположение на членовете на 
организацията за колективно 
управление на авторски права, както и 
на обществеността, на списък с 
произведения и други обекти, за които 
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един или повече носители на авторски 
права не са били установени или не е 
било намерено местоположението им.

Or. en

Обосновка

Организациите за колективно управление могат да отлагат за неопределено време 
предоставянето на списък с произведенията, освен ако това не е уточнено като 
период. [Съгласуваност с проектостановищата на комисията по култура и 
образование (CULT) и на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
(IMCO).]

Изменение 115
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 2 мерките, 
взети за да бъдат идентифицирани 
носителите на авторски права и да бъде 
открито местонахождението им, 
включват проверка на досието на члена 
и предоставяне на разположение на 
членовете на организацията за 
колективно управление на авторски 
права, както и на обществеността, на 
списък с произведения и други обекти, 
за които един или повече носители на 
авторски права не са били установени 
или не е било намерено 
местоположението им.

3. За целите на параграф 2 мерките, 
взети за да бъдат идентифицирани 
носителите на авторски права и да бъде 
открито местонахождението им, 
включват проверка на досието на члена 
и предоставяне на разположение на 
членовете на организацията за 
колективно управление на авторски 
права, както и на обществеността, на 
списък с произведения и други обекти, 
за които един или повече носители на 
авторски права не са били установени 
или не е било намерено 
местоположението им. Когато поради 
обхвата на дейността на 
организацията за колективно 
управление на авторски права тези 
произведения или други обекти не 
могат да бъдат определени —
категориите на произведенията или 
другите обекти, които тя 
представлява, правата, които 
управлява и обхванатите територии.
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Or. en

Изменение 116
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Лицензионните условия вземат 
предвид обективни критерии, по-
специално във връзка с тарифите.

Or. en

Обосновка

Първоначалната формулировка ограничава непропорционално свободата на 
договаряне.

Изменение 117
Хану Такула

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 118
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2
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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.

Тарифите за изключителни права и 
правото на справедливо 
възнаграждение отразяват стойността 
на търгуваните права и 
икономическата изгода, която 
ползвателите извличат от 
колективното управление на авторски 
права.

Or. en

Обосновка

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Изменение 119
Юрген Кройцман

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.

Тарифите за изключителни права 
вземат предвид стойността на 
търгуваните права и на услугите, 
предоставяни от организацията за 
колективно управление на авторски 
права.

Or. en

Обосновка

Не е ясно дали икономическата стойност на дадено право винаги може да бъде 
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определена предварително и дали това не създава правна несигурност, тъй като 
страните могат да оспорят споразумението поради различни мнения относно 
икономическата стойност.

Изменение 120
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При липса на национално 
законодателство за установяване на 
сумите, дължими на носителите на 
авторски права по отношение на дадено 
право на възнаграждение и право на
компенсационно възнаграждение, 
организацията за колективно 
управление на авторски права трябва да 
обоснове своето определяне на тези 
дължими суми с икономическата 
стойност на тези търгувани права.

При липса на национално 
законодателство за установяване на 
сумите, дължими на носителите на 
авторски права по отношение на дадено 
право на компенсационно 
възнаграждение, организацията за 
колективно управление на авторски 
права трябва да обоснове своето 
определяне на тези дължими суми с 
икономическата стойност на тези 
търгувани права.

Or. en

Изменение 121
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ползвателите следва да се 
отчитат на организациите за 
колективно управление на авторски 
права относно използването на 
произведения и други обекти в 
съгласуван формат и по навременен и 
точен начин, за да могат 
организациите за колективно 
управление да определят 
приложимите такси и да 
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разпределят сумите, дължими на 
носителите на авторски права, точно 
и в съответствие със задълженията, 
наложени от настоящата 
директива. Когато ползвателите не 
се отчетат на организациите за 
колективно управление на авторски 
права по начин, който да дава 
възможност на тези организации да 
направят навременни и точни 
разпределения към отделните 
носители на авторски права, 
държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права се 
освобождават от задълженията им 
по настоящата директива, свързани с 
разпределение на приходите към 
отделните носители на авторски 
права, като организациите за 
колективно управление могат да 
начислят допълнителни такси за 
тези ползватели за покриване на 
допълнителните административни 
разходи, причинени от липсващи или 
непълни отчети за ползването.

Or. en

Обосновка

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive  In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation.Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.
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Изменение 122
Лара Коми, Алдо Патричело

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. С цел да се гарантира 
своевременно, справедливо и прозрачно 
разпределение на правата, 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
изискват от ползвателите да 
получат аналитичните сметки за 
използваните произведения в 
съответствие със стандартните 
отчети, предоставени от 
организациите за колективно 
управление или използвани в сектора, 
не по-късно от шест месеца след 
използването на музикалното 
произведение.

Or. en

Обосновка

Изискват се отчети от ползвателите в цифровата среда и извън нея, за да се 
установи използването на защитени произведения. Без тази разпоредба 
разпределянето на авторското и сродните му права ще продължи да бъде 
възпрепятствано от липсата на данни, които са необходими за гарантирането на 
пропорционално и аналитично разпределение на ефективното използване на 
произведенията. Данните често се предоставят по непълен и неточен начин. 
Увеличаването на устройствата и разпространението на произведения на 
авторското право налага необходимостта организациите за колективно управление 
на авторски права да получават навременни и точни данни от ползвателите относно 
тяхната употреба на музикалните произведения.

Изменение 123
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ползвателите следва да плащат 
лицензионните такси и 
възнагражденията на организациите 
за колективно управление на авторски 
права своевременно, когато е в сила 
общоприложима или определена от 
съда тарифа. Когато ползвателите 
не заплатят своевременно тези 
лицензионни такси или 
възнаграждения, държавите членки 
гарантират, че организациите за 
колективно управление на авторски 
права могат да налагат 
допълнителни такси на тези 
ползватели за покриване на 
административните разходи, 
породени от липса на доброволно 
плащане на лицензионните такси или 
възнаграждения.

Or. en

Изменение 124
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Отчитане и фактуриране

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права 
установяват подходящи процедури за 
комуникация, които дават 
възможност на ползвателя да 
предостави цялата необходима 
информация относно ползването на 
лиценза, включително отчет относно 
действителното ползване на 
произведенията, на организацията за 
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колективно управление на авторски 
права точно и в рамките на 
съвместно договорения срок във връзка 
с този лиценз.
2. Организациите за колективно 
управление на авторски права 
установяват процедура за 
сътрудничество между тях самите, в 
полза на техните носители на права, 
членове и ползватели. Подобна 
процедура за сътрудничество включва 
най-малко събиране на информацията 
относно издадените лицензи и 
използването на произведенията в 
обща база данни, координирано и 
съвместно фактуриране и събиране на 
приходите от упражняването на 
правата.
3. Посочената в параграф 2 процедура 
за сътрудничество дава възможност 
на организациите за колективно 
управление на авторски права да 
координират фактурирането на 
ползвателите по такъв начин, че един 
ползвател да получава една 
единствена обща фактура във връзка с 
правата върху лицензираните 
произведения. Единичната фактура е 
прозрачна и в нея се посочват 
съответните организации за 
колективно управление на авторски 
права, списъкът на лицензираните 
произведения и други защитени 
обекти и тяхното съответно 
действително ползване. Фактурата 
също така следва да посочва ясно 
пропорционалните суми, дължими на 
носителите на правата и сумите, 
които отиват за покриване на 
таксите за управление.

Or. en

Обосновка

Подобна процедура за фактуриране ще спомогне за опростяване на фактурите и 
плащанията за ползвателите и ще реши проблемите с високите трансакционни 
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разходи и издаването на множество фактури. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
(IMCO).]

Изменение 125
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за директива
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Информация, която се предоставя на 

организациите за колективно 
управление на авторски права

Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права имат 
правото да изискват от 
ползвателите да предоставят 
всякаква информация и документи, 
необходими за определяне на 
естеството и обхвата на 
използването на произведения и други 
защитени обекти, които те 
представляват, както и размера на 
приходите от управление на 
авторските права. Когато е 
необходимо, тази информация и 
документи следва да бъдат 
предоставяни в електронен вид, 
позволяващ тяхната обработка от 
страна на организацията за 
колективно управление на авторски 
права.

Or. en

Изменение 126
Юрген Кройцман
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Предложение за директива
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Организациите за колективно 
управление на авторски права 
отговарят на съобщенията на 
лицата, които искат лиценз за 
онлайн услуги, в разумни срокове и 
предлагат лиценз в срок до 6 месеца 
от получаването на искане за лиценз, 
съдържащо съответната 
информация. Ако организация за 
колективно управление на авторски 
права не спази тези срокове, лицето, 
което иска лиценз, има право на 
достъп до механизма за решаване на 
спорове съгласно членове 35, 36 и 37.

Or. en

Обосновка

Използване на предложеното изменение на докладчика. Въпреки това не може да има 
строго определени срокове, тъй като лицензионните споразумения могат да се 
различават значително по своята сложност, в зависимост например от типа или 
броя на съответните права.

Изменение 127
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 15б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Стандарти за фактуриране

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права, както 
и търговските оператори съгласно 
определението в член 3, буква аа), 
издават фактура на ползвателите по 
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електронен път, когато е възможно. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права и 
търговските оператори предлагат 
използването на поне един формат, 
който отчита доброволните 
отраслови стандарти или практики, 
разработени на международно 
равнище или на равнището на Съюза.
2. Организациите за колективно 
управление на авторски права и 
търговските оператори издават 
фактура на доставчиците на онлайн 
музикални услуги точно и без забавяне 
след действителното използване на 
произведенията.
3. Организациите за колективно 
управление на авторски права и 
търговските оператори внедряват 
подходящи процедури, даващи 
възможност на ползвателите да 
оспорят точността на фактурата, 
включително когато ползвателят 
получава фактури от една или повече 
организации за колективно управление 
на авторски права или търговски 
оператори за едни и същи права върху 
едно и също произведение.

Or. en

Обосновка

Стандартизираното и ефективно фактуриране ще допринесе за по-ниски 
трансакционни разходи. Всички ползватели трябва да могат да оспорват точността 
на фактурите. [Съгласуваност с проектостановището на комисията по култура и 
образование (CULT).]

Изменение 128
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за директива
Член 15б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Отказ за предоставяне на лиценз

1. Организацията за колективно 
управление на авторски права няма 
право да отказва без важни и 
обосновани причини предоставянето 
на лиценз за използването на 
произведения или други защитени 
обекти, които попадат в обхвата на 
представлявания от нея репертоар. 
По-специално организацията за 
колективно управление на авторски 
права няма право да отказва 
предоставянето на лиценз, 
включително многотериториален 
лиценз, поради причини, свързани с 
неговата рентабилност.
2. При отказ за предоставяне на 
лиценз организацията за колективно 
управление на авторски права 
уведомява носителите на авторски 
права, които представлява, другите 
организации за колективно 
управление, от чието име управлява 
правата по силата на споразумение за 
представителство, както и 
ползвателя относно причините за 
този отказ.

Or. en

Изменение 129
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 

Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
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предоставят поне веднъж годишно по 
електронен път следната информация на 
всички носители на авторски права, 
които представляват:

предоставят поне веднъж годишно по 
електронен път — и когато е 
целесъобразно — по-редовно, 
посредством индивидуални онлайн 
акаунти, следната информация на 
всички носители на авторски права, 
които представляват пряко:

Or. en

Обосновка

Индивидуалните онлайн акаунти са по-ефективни по отношение на разходите и 
същевременно съдържат повече информация за отделните членове. Те вече се 
използват от много от най-добре функциониращите организации за колективно 
управление. [В съответствие с проектостановището на комисията по вътрешен 
пазар и защита на потребителите (IMCO).]

Изменение 130
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
търговските оператори предоставят 
поне веднъж годишно по електронен 
път информацията съгласно 
определението в параграф 1, букви а), 
б), в), г) и ж) от настоящия член на 
всеки носител на авторски права, 
чиито права те управляват.

Or. en

Обосновка

Търговските оператори, като управляващи авторските права на отделни носители на 
такива права, следва да се подчиняват на минимален набор от правила за 
прозрачност. [В съответствие с проектостановището на комисията по култура и 
образование (CULT).]
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Изменение 131
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сумите, дължими на носителя на 
авторски права по категория 
управлявани права и вид използване, 
изплатени от организацията за 
колективно управление на авторски 
права на носителя на авторски права за 
съответния период;

в) сумите, дължими на носителя на 
авторски права по категория 
управлявани права, вид използване и 
произведение, изплатени от 
организацията за колективно 
управление на авторски права на 
носителя на авторски права за 
съответния период;

Or. en

Обосновка

Разширяване на информацията, която се предоставя на носителите на авторски 
права. [В съответствие с проектостановището на комисията по култура и 
образование (CULT).]

Изменение 132
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дължимите суми на носителите на 
авторски права по категория 
управлявани права и вид използване, 
изплатени от организацията за 
колективно управление на авторски 
права за лицензирането на авторските 
права, които тя управлява съгласно 
споразумението за представителство;

а) дължимите суми на носителите на 
авторски права по категория 
управлявани права, вид използване и 
произведение, изплатени от 
организацията за колективно 
управление на авторски права за 
лицензирането на авторските права, 
които тя управлява съгласно 
споразумението за представителство;

Or. en
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Обосновка

Разширяване на информацията, която се предоставя чрез посредниците, и 
следователно в крайна сметка и на носителите на авторски права. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по култура и образование (CULT).]

Изменение 133
Амелия Андерсдотер

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

Изменение 134
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – встъпителна 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 
информация:

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 
информация:
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Or. en

Обосновка

Основната информация във връзка с тарифите, лицензионните договори, репертоара 
и споразуменията за представителство са от съществено значение за доброто 
функциониране и прозрачност на пазара на творчески произведения. Тя не следва да се 
ограничава до предоставяне при поискване. [В съответствие с проектостановището 
на комисията по култура и образование (CULT).]

Изменение 135
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – встъпителна 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 
информация:

1. (Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 136
Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) репертоара и правата, които 
управляват, и обхванатите държави 

б) списъка на членовете си,
репертоара, конкретните права, които 
управляват от тяхно име, и 
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членки; обхванатите държави членки, без да се 
разкриват лични данни и 
чувствителна информация за 
носителите на авторски права;

Or. en

Обосновка

Разширяване на задължението за прозрачност, като същевременно се гарантира 
необходимостта от защита на личните данни. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по култура и образование (CULT).]

Изменение 137
Брита Томсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) репертоара и правата, които 
управляват, и обхванатите държави 
членки;

б) произведенията или другите 
обекти, които представляват,
правата, които управляват пряко или 
чрез споразумения за 
представителство, и обхванатите 
територии; или, когато поради 
обхвата на дейността на 
организацията за колективно 
управление на авторски права тези 
произведения или други обекти не 
могат да бъдат определени —
категориите на произведенията или 
другите обекти, които тя 
представлява, правата, които 
управлява и обхванатите територии;

Or. en

Изменение 138
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2
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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, 
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.

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, 
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; когато 
поради обхвата на дейността на 
организацията за колективно 
управление на авторски права тези 
произведения или други обекти не 
могат да бъдат определени —
категориите на произведенията или 
другите обекти, които тя 
представлява, правата, които 
управлява и обхванатите територии.

Or. en

Изменение 139
Амелия Андерсдотер

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 

2. В допълнение, организациите за 
колективно управление на авторски 
права правят публично достъпна 
всякаква информация за произведения, 
за които един или повече носители на 
авторски права не са били 
идентифицирани в съответствие с 
разпоредбите на 
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права не са били идентифицирани, 
включително, 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.

Директива 2012/28/EС относно някои 
разрешени начини на използване на 
осиротели произведения, включително, 
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.

Or. en

Обосновка

Носителите на авторски права, които не са членове на организация за колективно 
управление, следва да могат да проверяват дали някое от техните произведения не е 
посочено като неидентифицирано. Освен това тази информация е ценна за 
ползвателите, както и за крайните потребители. Директивата за осиротелите 
произведения съдържа разпоредби относно начина на действие в ситуации, когато 
носителите на авторски права не могат да бъдат открити. За да се гарантира 
координираност на политиката за авторските права, следва да се направи позоваване 
на тази директива.

Изменение 140
Роландас Паксас

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че за целите на ефективното 
управление на авторските права 
ползвателите съобщават на 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
безплатно и в електронен формат 
пълната и точна информация, която 
е необходима, за да се установи 
използването на произведението или 
на друг обект и съответния носител 
на авторското право.

Or. en
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Изменение 141
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
оповестяват публично следната 
информация:

1. (Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 142
Амелия Андерсдотер, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
оповестяват публично следната 
информация:

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
оповестяват публично следната 
информация, по възможност чрез 
публично достъпни и позволяващи 
търсене интерфейси:

Or. en

Обосновка

Следва да се насърчава оперативната съвместимост на електронните мрежи. [В 
съответствие с проектостановището на комисията по култура и образование 
(CULT).]

Изменение 143
Амелия Андерсдотер
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Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) стандартните лицензионни 
договори и приложими тарифи;

Or. en

Обосновка

Прозрачността на ценообразуването и условията е изключително важно за 
ефективното ценообразуване и договаряне на лицензионния пазар. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по култура и образование (CULT).]

Изменение 144
Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) репертоара и правата, които 
управляват, и обхванатите държави 
членки;

Or. en

Обосновка

Откритата информация за репертоара е от изключително значение за носителите на 
авторски права, както и за ползвателите и потребителите. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по култура и образование (CULT).]

Изменение 145
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Организациите за колективно 
управление на авторски права 
гарантират, че в съответствие с 
параграф 1, буква аб) информацията 
за репертоара е точна и се 
актуализира редовно. В този смисъл 
те по-специално гарантират, че 
информацията относно 
произведенията, чийто срок на 
защита изтича, е точна, актуализира 
се редовно и също така се оповестява 
публично.

Or. en

Обосновка

Точната информация относно това кога дадено произведение става публично 
достъпно е важен факт за обществеността. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по култура и образование (CULT).]

Изменение 146
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права,
установени на тяхната територия, 
съответстват на изискванията по 
настоящия дял, когато предоставят 
многотериториални лицензи за онлайн
права върху музикални произведения.

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права,
извършващи дейност на тяхната 
територия, съответстват на 
изискванията по настоящия дял, когато 
предоставят многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения.

Or. en
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Обосновка

Членът следва да бъде в съответствие с измененията на член 2.

Изменение 147
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В рамките на настоящия дял 
категориите онлайн права при 
музикалните произведения не 
позволяват разделянето на правото 
на възпроизвеждане (механично) и 
публичното представяне 
(изпълнение).

Or. en

Обосновка

Разделянето на лицензите на отделно право на механично възпроизвеждане и право на 
представяне е лишено от смисъл в онлайн среда. Подобно раздробяване на правата 
създава прекомерни разходи за ползвателите и е свързано с трансакционни разходи. 
Коригирането на това е важно за конкурентоспособността на европейския единен 
цифров пазар, тъй като други големи световни пазари не са натоварени с подобни 
деления.

Изменение 148
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) способност да предложат както 
правото на възпроизвеждане 
(механично), така и на разгласяване 
(представяне) върху музикалните 
произведения, които искат да 
лицензират посредством 
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многотериториални лицензи;

Or. en

Обосновка

Разделянето на лицензите на отделно право на механично възпроизвеждане и право на 
представяне е лишено от смисъл в онлайн среда. Подобно раздробяване създава 
прекомерни разходи за ползвателите и е свързано с трансакционни разходи.

Изменение 149
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организацията за колективно 
управление на авторски права могат да 
предприемат разумни мерки за защита 
на точността и целостта на данните, за 
контрол на тяхното повторно 
използване и за защита на личните 
данни и чувствителната търговска 
информация.

2. Организацията за колективно 
управление на авторски права могат да 
предприемат разумни мерки за защита 
на точността и целостта на данните, и
когато е необходимо, за защита на 
личните данни и чувствителната 
търговска информация.

Or. en

Обосновка

На организациите за колективно управление на авторски права не следва да се 
предоставят общи права да ограничават „повторното използване“ на информация —
важно и основно право на човека.

Изменение 150
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права, 

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права, 
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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 тяхните 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.

предоставящи многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения, въвеждат 
процедури, даващи възможност на 
носителите на авторски права, на други 
организации за колективно управление 
на авторски права и на ползватели 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,
организации за колективно управление 
на авторски права и ползватели, въз 
основа на разумни доказателства, 
считат, че данните или информацията са 
неточни по отношение на тяхните 
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.

Or. en

Обосновка

Ползвателите, в този случай обикновено доставчиците на онлайн музикални услуги, 
имат легитимен интерес от точността на информацията, предоставена от 
организацията за колективно управление. Затова те следва да бъдат включени сред
тези, които имат право на възражение.

Изменение 151
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права 
наблюдават използването на онлайн 

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права се 
договарят с доставчиците на онлайн 
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права върху музикални произведения, 
които те представляват изцяло или 
частично, от доставчиците на онлайн 
музикални услуги, на които са издали 
многотериториален лиценз за тези 
права.

музикални услуги за предоставянето 
на информация относно използването 
на онлайн права върху музикални 
произведения, които те представляват 
изцяло или частично, от доставчиците 
на онлайн музикални услуги, на които 
са издали многотериториален лиценз за 
тези права.

Or. en

Обосновка

Думата „наблюдават“ може да се тълкува като техническо наблюдение, което не 
функционира добре за някои онлайн услуги.

Изменение 152
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права предлагат 
на доставчиците на онлайн музикални 
услуги възможността за отчитане по 
електронен път на действителното 
използване на онлайн права върху 
музикални произведения. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права 
предоставят ползването най-малко на 
един метод на отчитане, който взема 
предвид отрасловите стандарти и 
практики за електронен обмен на такива 
данни, разработени на международно 
равнище или на равнището на Съюза. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права могат да 
откажат да приемат отчет от ползвател в 
негов собствен формат, ако 
организацията допуска отчитане с 
използване на отраслов стандарт за 
електронен обмен на данни.

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права предлагат 
на доставчиците на онлайн музикални 
услуги възможността за отчитане по 
електронен път на действителното 
използване на онлайн права върху 
музикални произведения, в 
съответствие с член 15а, параграф 1. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права 
предоставят ползването най-малко на 
един метод на отчитане, който взема 
предвид отрасловите стандарти и 
практики за електронен обмен на такива 
данни, разработени на международно 
равнище или на равнището на Съюза. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права могат да 
откажат да приемат отчет от ползвател в 
негов собствен формат, ако 
организацията допуска отчитане с 
използване на отраслов стандарт за 
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електронен обмен на данни.

Or. en

Обосновка

Съобразно измененията на съображения 18, 27 и член 15а. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
(IMCO).]

Изменение 153
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 25 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За целите на параграфи 3 и 4 
организацията за колективно 
управление на авторски права 
установява процедура за 
сътрудничество с други организации 
за колективно управление на авторски 
права, за да се гарантира, че на 
доставчика на онлайн музикални 
услуги се издава една единствена обща 
фактура, както се посочва в член 15а.

Or. en

Обосновка

Съобразно измененията на съображения 18, 27 и член 15а. [В съответствие с 
проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 
(IMCO).]

Изменение 154
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 25 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Организациите за колективно 
управление на авторски права внедряват 
подходящи процедури, даващи 
възможност на доставчиците на онлайн 
музикални услуги да оспорят точността 
на фактурата, включително когато 
доставчикът на онлайн музикални 
услуги получава фактури от една или 
повече организации за колективно 
управление на авторски права за 
същите онлайн права и за същото 
музикално произведение.

5. Организациите за колективно 
управление на авторски права внедряват 
подходящи процедури, даващи 
възможност на доставчиците на онлайн 
музикални услуги да оспорят точността 
на фактурата, включително когато 
доставчикът на онлайн музикални 
услуги получава повече от една
фактура за същите онлайн права и за 
същото музикално произведение.

Or. en

Обосновка

Следва да се обхванат всички организации, които използват двойно фактуриране.

Изменение 155
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 28 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията оценява и докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно необходимостта от 
специфични за сектора правила с 
оглед на прилагането на член 101, 
параграф 3 от ДФЕС относно 
споразуменията за представителство 
и обединяване на онлайн права, обмен 
на информация, както и други форми 
на сътрудничество между 
организациите за колективно 
управление на авторски права, за 
целите на предоставянето и 
управлението на многотериториални 
и обхващащи много репертоари 
лицензи и/или за целите на 
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установяването на единни или 
взаимно приемливи тарифи и условия 
за такива лицензи.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството между организациите за колективно управление следва да бъде 
насърчавано, но това също изисква правна сигурност по отношение на приложимите 
правила за конкуренцията. Рискът от изправяне пред антитръстови разследвания 
вследствие на сътрудничество изглежда значителен и затова следва да бъде изяснен.

Изменение 156
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таксата за управление за услугата, 
предоставена от организацията за 
колективно управление на авторски 
права, към която е отправено 
предложението, на организацията за 
колективно управление на авторски 
права, отправила предложението, не 
надвишава разходите, разумно 
извършени от организацията за 
колективно управление на авторски 
права, към която е отправено 
предложението, за управление на 
репертоара на организацията за 
колективно управление на авторски 
права, отправила предложението, плюс 
разумен марж на печалба.

Таксата за управление за услугата, 
предоставена от организацията за 
колективно управление на авторски 
права, към която е отправено 
предложението, на организацията за 
колективно управление на авторски 
права, отправила предложението, не 
надвишава разходите, разумно 
извършени от организацията за 
колективно управление на авторски 
права, към която е отправено 
предложението, за управление на 
репертоара на организацията за 
колективно управление на авторски 
права, отправила предложението, плюс 
разумен марж на печалба, който е 
икономически изгоден за всички 
участващи страни.

Or. en

Обосновка

В ситуация на конкуренция между организации за колективно управление с различна 
големина, различни репертоари и различни фиксирани разходи на член, трябва да се 
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обърне голямо внимание по отношение на маржовете на трансакциите между 
организациите.

Изменение 157
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организацията за колективно 
управление на авторски права, към 
която е отправено предложението, 
лицензира репертоара на 
отправилата предложение 
организация за колективно управление 
на авторски права в отношенията й с 
ползвателите, при същите условия, 
както собствения си репертоар и не 
изключва репертоара на 
организацията за колективно 
управление на авторски права, 
отправила предложението, от 
лицензирания репертоар без 
съгласието на тази организация.

Or. en

Обосновка

Изменението е същото като изменение 25 на докладчика, като се променя мястото 
на изменението и същевременно се запазва първоначалното предложение на 
Комисията за член 29, параграф 3. Този член и предложеното изменение подчертават, 
че репертоарите на малките и средните организации за колективно управление следва 
да бъдат достатъчно защитени, за да се допринесе в максимална степен за 
развитието и насърчаването на културното многообразие в Европа, и че те ще бъдат 
третирани равнопоставено, когато се лицензира трансграничната онлайн музика в 
Европа.

Изменение 158
Иво Белет
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Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Дерогация за права за онлайн достъп 
до музика, необходими за радио- и 
телевизионни програми
Изискванията по настоящия дял не се 
прилагат за организации за 
колективно управление на авторски 
права, които въз основа на доброволно 
обединяване на необходимите права в 
съответствие с правилата на 
конкуренцията по членове 101 и 102 
от ДФЕС, предоставят 
многотериториален лиценз за онлайн 
права върху музикални произведения, 
изискван от радио- или телевизионен 
оператор за публично представяне 
или предоставяне на негови радио-
или телевизионни програми, 
едновременно със или след 
първоначалното им излъчване, както 
и всякакви онлайн материали, 
произведени от този радио- или 
телевизионен оператор, които са 
спомагателни по отношение на 
първоначалното излъчване на 
неговите радио- или телевизионни 
програми.

Or. en

Обосновка

Преместен в член 2 (обхват).

Изменение 159
Амелия Андерсдотер, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията по настоящия дял не се 
прилагат за организации за колективно 
управление на авторски права, които въз 
основа на доброволно обединяване на 
необходимите права в съответствие с 
правилата на конкуренцията по членове 
101 и 102 от ДФЕС, предоставят 
многотериториален лиценз за онлайн 
права върху музикални произведения, 
изискван от радио- или телевизионен 
оператор за публично представяне или 
предоставяне на негови радио- или 
телевизионни програми, едновременно 
със или след първоначалното им 
излъчване, както и всякакви онлайн 
материали, произведени от този радио-
или телевизионен оператор, които са 
спомагателни по отношение на 
първоначалното излъчване на неговите 
радио- или телевизионни програми.

Изискванията по настоящия дял не се 
прилагат за организации за колективно 
управление на авторски права, които въз 
основа на доброволно обединяване на 
необходимите права в съответствие с 
правилата на конкуренцията по членове 
101 и 102 от ДФЕС, предоставят 
многотериториален лиценз за онлайн 
права върху музикални произведения, 
изискван от радио- или телевизионен 
оператор за публично представяне или 
предоставяне на негови радио- или 
телевизионни програми преди, 
едновременно със или след 
първоначалното им излъчване, както и 
всякакви онлайн материали, 
произведени от този радио- или 
телевизионен оператор, които са 
спомагателни по отношение на 
първоначалното излъчване на неговите 
радио- или телевизионни програми.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота и съответствие със съображение 35 изключението за радио- и 
телевизионни оператори следва да обхваща и предварителните прегледи. [В 
съответствие с проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите (IMCO).]

Изменение 160
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 35 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешаване на спорове за ползватели Разрешаване на спорове с ползватели

Or. en
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Изменение 161
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че за 
споровете между организациите за 
колективно управление на авторски 
права и ползвателите относно 
действащите и предложените условия за 
лицензиране, тарифите и отказите за 
предоставяне на лиценз може да бъде 
сезиран съд, и, ако е уместно,
независим и безпристрастен орган за 
разрешаване на спорове.

1. Държавите членки гарантират, че за 
споровете между организациите за 
колективно управление на авторски 
права и ползвателите относно 
действащите и предложените условия за 
лицензиране, тарифите, изчисляването 
на тарифите и отказите за 
предоставяне на лиценз може да бъде 
сезиран независим и безпристрастен 
орган за разрешаване на спорове.

Or. en

Обосновка

Начинът на изчисляване на тарифите често е причина за спорове, затова е полезно 
изрично да се посочи, че разрешаването на спорове обхваща и изчисляването на 
тарифите. Правото да се прибегне до съд попада в обхвата на параграф 2 и не е 
необходимо да бъде повтаряно и тук.

Изменение 162
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че за 
споровете между организациите за 
колективно управление на авторски 
права и ползвателите относно 
действащите и предложените условия за 
лицензиране, тарифите и отказите за 
предоставяне на лиценз може да бъде 
сезиран съд, и, ако е уместно, независим 

1. Държавите членки гарантират, че за 
споровете между организациите за 
колективно управление на авторски 
права и ползвателите относно 
действащите и предложените условия за 
лицензиране, тарифите и отказите за 
предоставяне на лиценз или за спазване 
на неговите условия може да бъде 



AM\936984BG.doc 107/111 PE510.534v01-00

BG

и безпристрастен орган за разрешаване 
на спорове.

сезиран съд, и ако е уместно, независим 
и безпристрастен орган за разрешаване 
на спорове. Държавите членки 
гарантират, че тези органи за 
разрешаване на спорове са 
специализирани в областта на 
интелектуалната собственост, 
както и че техните решения се 
вземат въз основа на критериите, 
посочени в член 15, параграф 2.

Or. en

Изменение 163
Амелия Андерсдотер, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Административните разходи за 
прибягването до подобно разрешаване 
на спорове са разумни.

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на равнопоставеност по отношение на по-малките участници, 
които се стремят към разрешаване на споровете, административните разходи 
следва да бъдат разумни. [В съответствие с проектостановището на комисията по 
вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO).]

Изменение 164
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че когато потребителите прибегнат 
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до разрешаване на спорове по този 
член, те са задължени да плащат на 
организацията за колективно 
управление на авторски права докато 
тече процесът:
а) предварително определената
тарифа, приложима за въпросното 
използване, ако съществува такава;
б) междинна, разумна месечна вноска, 
определена от органа за разрешаване 
на спорове, ако няма предварително 
определена тарифа за въпросното 
използване.

Or. en

Изменение 165
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки гарантират, 
че организациите за колективно 
управление на авторски права или 
потребителите, в зависимост от 
случая, плащат разликата между 
извършените плащания и новата 
тарифа, постановена от 
компетентния орган, не по-късно от 
30 дни след като органът е взел 
решение.

Or. en

Изменение 166
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – буква в)



AM\936984BG.doc 109/111 PE510.534v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) спорове с друга организация за 
колективно управление на авторски 
права във връзка с прилагането на 
членове 24, 25, 26, 28 и 29.

в) спорове с друга организация за 
колективно управление на авторски 
права във връзка с прилагането на 
членове 22, 23, 24, 25, 26, 28 и 29.

Or. en

Обосновка

Споровете между организации за колективно управление на авторски права във връзка 
с капацитета за обработка на данни и прозрачност на информацията за репертоара 
следва да бъдат предмет на процедурата по разрешаване на спорове. [В 
съответствие с проектостановището на комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите (IMCO).]

Изменение 167
Лена Коларска-Бобинска

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
техните съответни компетентни
органи да могат да налагат подходящи 
административни наказания и мерки 
при неспазване на национални 
разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива, и осигуряват 
прилагането им. Наказанията и 
мерките трябва да бъдат ефективни,
пропорционални и възпиращи.

1. Държавите членки гарантират, че
компетентните органи имат 
правомощието да налагат подходящи 
наказания на организациите за 
колективно управление на авторски 
права и да предприемат подходящи 
мерки при неспазване на национални 
закони, приети в изпълнение на 
настоящата директива. Тези наказания
и мерки трябва да бъдат ефективни и
пропорционални.

Or. en

Изменение 168
Амелия Андерсдотер
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Предложение за директива
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат
техните съответни компетентни органи
да могат да налагат подходящи 
административни наказания и мерки 
при неспазване на национални 
разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива, и осигуряват 
прилагането им. Наказанията и мерките 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

1. Държавите членки определят или 
създават компетентни органи, които 
да наблюдават непрекъснато 
установените на тяхна територия 
организации за колективно управление 
на авторски права. Държавите 
членки гарантират, че техните 
съответни компетентни органи налагат 
подходящи административни наказания 
и мерки при неспазване на национални 
разпоредби, приети в изпълнение на 
настоящата директива, и осигуряват 
прилагането им. Наказанията и мерките 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Or. en

Обосновка

Ако преди това не са били определени или създадени компетентни органи, държавите 
членки ще трябва да го направят. По-недвусмислена, налагаща изпълнение 
формулировка. [Съгласуваност с проектостановището на комисията по култура и 
образование (CULT).]

Изменение 169
Амелия Андерсдотер

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
39, непрекъснато наблюдават 
спазването на установените в дял III от 
настоящата директива изисквания от 
страна на организациите за колективно 
управление на авторски права, 
установени на тяхната територия при 

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в 
член 39, непрекъснато наблюдават 
спазването на установените в дял III от 
настоящата директива изисквания от 
страна на организациите за колективно 
управление на авторски права, 
извършващи дейност на тяхната 
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предоставяне на многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения.

територия, при предоставяне на 
многотериториални лицензи за онлайн 
права върху музикални произведения.

Or. en

Обосновка

Членът следва да бъде в съответствие с измененията на член 2.


