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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

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

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0289),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 49, 56 и 114 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0138/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
21 септември 2011 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по 
култура и образование (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Библиотеките, музеите, архивите, 
учебните заведения, институциите за 

(1) Библиотеките, музеите, архивите, 
учебните заведения, институциите за 

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

съхраняване на филмовото наследство и 
излъчващите организации със 
седалища в държавите-членки са се 
ангажирали с мащабна цифровизация на 
техните колекции или архиви с цел 
създаване на европейски цифрови 
библиотеки. Те съдействат за 
съхраняването и разпространението на 
европейското културно наследство, 
което също е важно за създаването на 
европейски цифрови библиотеки като 
Europeana. Технологиите за масова 
цифровизация на печатни материали и 
за търсене и индексиране увеличават 
изследователската стойност на 
библиотечните колекции.

Or. pl

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създаването на правна рамка за 
улесняване на цифровизацията и 
разпространението на произведения,
чийто автор не е бил идентифициран
или ако е идентифициран, е с 
неустановено местоположение, т.нар. 
осиротели произведения, е ключова 
мярка по Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа 
съгласно Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите – Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа.

(3) Създаването на правна рамка за 
улесняване на цифровизацията и 
разпространението на произведения,
подлежащи на защита на авторските 
носителите на авторски права върху 
които не са били идентифицирани
или ако са идентифицирани, са с 
неустановено местоположение, т.нар. 
осиротели произведения, е ключова 
мярка по Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа 
съгласно Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите – Програма в 
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областта на цифровите технологии за 
Европа.

Or. pl

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Необходимо е по-специално да има 
единен подход за определяне на статута 
на осиротяло произведение и на 
позволените начини на ползване на 
осиротелите произведения, за да се 
гарантира правната сигурност на 
вътрешния пазар по отношение на 
ползването на осиротелите 

(7) Необходимо е по-специално да има 
единен подход за определяне на статута 
на осиротяло произведение и на 
позволените начини на ползване на 
осиротелите произведения, за да се 
гарантира правната сигурност на 
вътрешния пазар по отношение на 
ползването на осиротелите 
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произведения от библиотеките, музеите, 
учебните заведения, архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и обществените 
излъчващи организации.

произведения от библиотеките, музеите, 
учебните заведения, архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и излъчващите
организации.

Or. pl

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Кинематографските, аудио- и 
аудио-визуалните произведения в 
архивите на обществени излъчващи 
организации, които самите те са 
продуцирали, включват осиротели 
произведения. Предвид специалното 
положение на излъчващите 
оператори в качеството им на 
продуценти на аудио- и аудио-
визуални материали и 
необходимостта да се приемат мерки 
за ограничаване на случаите на 
осиротели произведения в бъдеще, е 
целесъобразно да се определи краен 
срок за прилагането на настоящата 
директива по отношение на 
произведенията, които се намират в 
архивите на излъчващите 
организации.

заличава се

Or. pl
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Преди да може да се определи като 
осиротяло произведение, дадено 
произведение трябва да бъде подложено 
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на съвестно и рационално щателно 
издирване за установяване на неговия 
автор. На държавите-членки следва да 
бъде позволено да осигурят 
провеждането на такова щателно 
издирване от организациите, посочени в 
настоящата директива, или от други 
организации.

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

Or. pl

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да се избегне дублирането на 
усилията за издирване щателното 
издирване следва да се провежда само в 
държавата-членка, в която 
произведението е било публикувано или 
излъчено за първи път. С цел да се 
предостави възможност на останалите 

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

останалите държави-членки да 
проверяват дали статутът на дадено 
произведение е бил установен в друга 
държава-членка, държавите-членки 
следва да гарантират документирането 
на резултатите от щателните 
издирвания, проведени на тяхна 
територия, в общодостъпна база данни.

Or. pl

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) В случай че носителите на 
авторски права предявят претенции 
към своите произведения, е
целесъобразно да им се гарантира
възможността да прекратят статута на 
осиротяло произведение по отношение 
на същите.

Or. pl

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се насърчат ученето и 
културата, държавите-членки следва да 
позволят на библиотеките, учебните 
заведения и музеите, които са 
общодостъпни, както и на архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и обществените 
излъчващи организации да предоставят 
достъп до осиротели произведения и да 

(17) С цел да се насърчат ученето и 
културата, държавите-членки следва да 
позволят на библиотеките, учебните 
заведения и музеите, които са 
общодостъпни, както и на архивите, 
институциите за съхраняване на 
филмовото наследство и излъчващите
организации да предоставят достъп до 
осиротели произведения и да ги 



PE472.338v01-00 12/27 PR\878512BG.doc

BG

ги възпроизвеждат, при условие че 
начинът, по който ги ползват, отговаря 
на тяхното обществено предназначение,
а именно съхранение, реставрация и
осигуряване на културно-образователен 
достъп до произведенията, които са 
част от техните колекции. 
Институциите за съхраняване на 
филмовото наследство следва, за целите 
на настоящата директива, да включват 
организациите, които държавите-членки 
са определили за събиране, 
каталогизация, съхраняване и 
реставрация на филми, които са част от 
тяхното културно наследство.

възпроизвеждат съгласно Директива 
2001/29/ЕО, при условие че начинът, по 
който ги ползват, отговаря на тяхното 
обществено предназначение и 
осигуряването на културно-
образователен достъп до 
произведенията. Институциите за 
съхраняване на филмовото наследство 
следва, за целите на настоящата 
директива, да включват организациите, 
които държавите-членки са определили 
за събиране, каталогизация, съхраняване 
и реставрация на филми, които са част 
от тяхното културно наследство.

Or. pl

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Наличието на договорни 
разпоредби може да се отрази 
благоприятно върху цифровизацията на 
европейското културно наследство, тъй 
като се разбира, че библиотеките, 
учебните заведения, музеите или 
архивите и институциите за съхраняване 
на филмовото наследство могат да 
сключват споразумения с търговски 
партньори за цифровизацията на 
осиротели произведения и 
предоставянето на достъп до тях с оглед 
на позволеното им ползване съгласно 
настоящата директива. Посочените 
разпоредби може да включват 
финансови вноски от споменатите 
партньори.

(18) Наличието на договорни 
разпоредби може да се отрази 
благоприятно върху цифровизацията на 
европейското културно наследство, тъй 
като се разбира, че библиотеките, 
учебните заведения, музеите или 
архивите, както и институциите за 
съхраняване на филмовото наследство и 
излъчващите организации могат да 
сключват споразумения с търговски 
партньори за цифровизацията на 
осиротели произведения и 
предоставянето на достъп до тях с оглед 
на позволеното им ползване съгласно 
настоящата директива. Посочените 
разпоредби може да включват 
финансови вноски от споменатите 
партньори.

Or. pl
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Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се увеличи достъпът на 
гражданите на ЕС до европейското 
културно наследство е необходимо 
също така да се гарантира, че 
осиротелите произведения, които са 
били цифровизирани и предоставени на 
обществено разположение в една 
държава-членка, са на разположение и в 
другите държави-членки. 
Общодостъпните библиотеки, учебни 
заведения, институции за съхраняване 
на филмовото наследство и обществени
излъчващи организации, които ползват 
дадено осиротяло произведение с цел да 
постигнат тяхното обществено 
предназначение, следва да бъдат в 
състояние да предоставят достъп до 
въпросното осиротяло произведение в 
останалите държави-членки.

(19) С цел да се увеличи достъпът на 
гражданите на ЕС до европейското 
културно наследство е необходимо 
също така да се гарантира, че 
осиротелите произведения, които са 
били цифровизирани и предоставени на 
обществено разположение в една 
държава-членка, са на разположение и в 
другите държави-членки. Библиотеки, 
учебни заведения, музеи, архиви, 
институции за съхраняване на 
филмовото наследство и излъчващи 
организации, които ползват дадено 
осиротяло произведение с цел да 
постигнат тяхното обществено 
предназначение, следва да бъдат в 
състояние да предоставят достъп до 
въпросното осиротяло произведение в 
останалите държави-членки.

Or. pl

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl
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Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Когато съгласно условията на 
настоящата директива дадена държава-
членка разреши осиротели 
произведения да се ползват от 
обществени библиотеки, учебни 
заведения, музеи, архиви, институции за 
съхраняване на филмовото наследство и 
обществени излъчващи организации за 
цели, които са отвъд тяхното 
обществено предназначение, на 
носителите на авторски права, които 
предявят претенции към своите 
произведения, следва да се даде 
възнаграждение. Посоченото 
възнаграждение следва да бъде 
съобразено с типа на произведението и 
съответното му ползване. Държавите-
членки могат да предвидят събраните от 
подобно ползване на осиротелите 
произведения за целите на 
възнаграждението приходи, останали 
непотърсени след изтичане на крайния 
срок, определен в настоящата 
директива, да се използват за 
финансиране на източници на данни за 
правата, които ще улеснят щателното 
издирване по евтин и автоматизиран 
начин, според категориите на 
произведенията, попадащи 
действително или потенциално в 
обхвата на приложение на настоящата 
директива.

(22) Когато съгласно условията на 
настоящата директива дадена държава-
членка разреши осиротели 
произведения да се ползват от 
библиотеки, учебни заведения, музеи, 
архиви, институции за съхраняване на 
филмовото наследство и излъчващи 
организации за цели, които са отвъд 
тяхното обществено предназначение, на 
носителите на авторски права, които 
предявят претенции към своите 
произведения, следва да се даде 
възнаграждение. Посоченото 
възнаграждение следва да е достойно и 
да бъде съобразено с типа на 
произведението и съответното му 
ползване. Държавите-членки могат да 
предвидят събраните от подобно 
ползване на осиротелите произведения 
за целите на възнаграждението приходи, 
останали непотърсени след изтичане на 
крайния срок, определен в настоящата 
директива, да се използват за 
финансиране на източници на данни за 
правата, които ще улеснят щателното 
издирване по евтин и автоматизиран 
начин, според категориите на 
произведенията, попадащи 
действително или потенциално в 
обхвата на приложение на настоящата 
директива.

Or. pl
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива обхваща някои 
начини на ползване на осиротели 
произведения от обществени
библиотеки, учебни заведения или 
музеи, както и от архиви, институции за 
съхраняване на филмовото наследство и 
обществени излъчващи организации.

1. Настоящата директива обхваща някои 
начини на ползване на осиротели 
произведения от общодостъпни 
библиотеки, учебни заведения или 
музеи, както и от архиви, институции за 
съхраняване на филмовото наследство и 
излъчващи организации със седалище в 
държавите-членки.

Or. pl

Изменение 18

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – встъпителни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Настоящата директива се прилага по 
отношение на произведения, защитени 
от авторското право, които се
намират в колекциите на посочените 
в член 1, параграф 1 организации и
които са публикувани или излъчени за 
първи път на територията на някоя 
държава-членка, и представляват:

Or. pl

Изменение 19

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) произведения, публикувани под 
формата на книги, специализирани 

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

списания или в друг писмен и печатен 
вид, или

Or. pl

Изменение 20

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2) кинематографски, аудио или аудио-
визуални произведения, или

Or. pl

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. относно произведенията, посочени 
в параграф 2, настоящата директива 
се прилага също така по отношение 
на съдържащите се в тях 
произведения, включително изящни 
изкуства, фотография, илюстрации, 
дизайн, архитектура, скици на 
последните и други произведения.

Or. pl
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дадено произведение се счита за 
осиротяло произведение, ако носителят 
на авторските права за него не е 
идентифициран или, в случай че е 
идентифициран, неговото 
местоположение не е установено след
провеждане и документиране на
щателно издирване на носителя на 
авторските права в съответствие с 
член 3.

1. Дадено произведение – обект на 
авторското право, се счита за 
осиротяло произведение, ако носителят 
на авторските права за него не е 
идентифициран или, в случай че е 
идентифициран, неговото 
местоположение не може да бъде 
установено, въпреки че е проведено и 
документирано щателно издирване в 
съответствие с член 3.

Or. pl

Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че за дадено произведение 
има повече от един носител на авторски 
права и един от тези носители на 
авторски права е идентифициран и с 
установено местоположение, същото 
произведение не се счита за осиротяло 
произведение.

2. В случай че за дадено произведение 
има повече от един носител на авторски 
права и че най-малко един от тези 
носители на авторски права не е бил 
идентифициран и с установено 
местоположение, същото произведение 
се счита за осиротяло произведение, 
доколкото останалите носители на 
авторски права остават неизвестни 
или тяхното местоположение не 
може да бъде установено, въпреки че е 
проведено и документирано щателно 
издирване в съответствие с член 3.

Or. pl
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разпоредбите на параграф 2 не 
засягат правата на носител на
авторски права, който е 
идентифициран и с установено 
местоположение.

Or. pl

Изменение 25

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 26

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните източници за всяка 
категория произведения се определят от 
всяка държава членка в консултация с 
носителите на авторски права и 

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

права и ползвателите и включват най-
малко източниците, посочени в 
приложението.

Or. pl

Изменение 27

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изисква се провеждане на щателно 
издирване само в държавата-членка, в 
която публикацията или излъчването са 
се състояли за първи път.

3. Изисква се провеждане на щателно 
издирване само в държавата-членка, на 
територията на която публикацията 
или излъчването са се състояли за първи 
път. То се провежда добросъвестно и в 
разумни граници, преди 
произведението да бъде използвано.

Or. pl

Изменение 28

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Произведение, което съгласно член 2 се 
счита за осиротяло произведение в 
дадена държава-членка, се смята за 
осиротяло произведение във всички 
държави-членки.

1. Произведение, което съгласно член 2 
се счита за осиротяло произведение в 
дадена държава-членка, се смята за 
осиротяло произведение във всички 
държави-членки.

Or. pl
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Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива не 
накърнява правилата, които 
съществуват в държавите-членки по 
отношение на управлението на 
правата, напр. разширени колективни 
лицензи.

Or. pl

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че ако повече от един носител на 
авторски права се ползва от авторски 
права за произведение, считано за 
осиротяло, всеки един от тези 
носители може да прекрати 
статута на осиротяло произведение 
по отношение на правата, от които 
се ползва.

Or. pl

Изменение 31

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Произведението губи статута си 
на осиротяло произведение, в случай 
че всички носители на авторски права 
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за въпросното произведение бъдат 
идентифицирани или
местоположението им бъде 
установено.

Or. pl

Изменение 32

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез възпроизвеждане по смисъла на 
член 2 от Директива 2001/29/ЕО с цел 
цифровизация, предоставяне на 
разположение, индексация, 
каталогизация, съхраняване или 
реставрация.

б) чрез предоставяне на осиротялото 
произведение на разположение по 
смисъла на член 2 от Директива 
2001/29/ЕО;

Or. pl

Изменение 33

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Настоящата директива не засяга 
свободата на такива организации да 
сключват договори с цел изпълнение на 
тяхното обществено предназначение, и 
по-специално договори за публично-
частни партньорства.

Or. pl
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Изменение 34

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки гарантират, 
че организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, ползващи дадено 
осиротяло произведение в 
съответствие с член 6, параграф 2:
1) документират провежданите от 
тях щателни издирвания;
2) документират на общодостъпно 
място ползваните от тях осиротели 
произведения;
3) в случай на осиротяло 
произведение, чийто носител на 
авторски права е идентифициран, но 
с неустановено местоположение, 
посочват името на носителя на 
авторските права за всяко ползване на 
произведението;

Or. pl
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Изменение 36

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 - встъпителни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
разрешават на организациите, посочени 
в член 1, параграф 1, да ползват 
осиротели произведения за цели, 
различни от предвидените в член 6, 
параграф 2, при условие че:

1. Държавите-членки могат да 
разрешават на организациите, посочени 
в член 1, параграф 1, да ползват 
осиротели произведения за цели, 
различни от предвидените в член 6, 
параграф 2, при условие че са 
изпълнени посочените в член 6, 
параграф 4а (нов) изисквания и че:

Or. pl

Изменение 37

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) организациите, посочени в член 1, 
параграф 1, документират техните 
щателните издирвания;

заличава се

Or. pl

Изменение 38

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) организациите документират на 
общодостъпно място ползваните от 
тях осиротели произведения;

заличава се

Or. pl
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Изменение 39

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) в случай на осиротяло 
произведение, чийто носител на 
авторски права е идентифициран, но 
с неустановено местоположение, 
името на носителя на авторските 
права се посочва за всяко ползване на 
произведението;

заличава се

Or. pl

Изменение 40

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 41

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) носителите на авторски права могат 
да поискат възнаграждението си по 

5) носителите на авторски права 
запазват правото си да получат 
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точка 4 в рамките на срок, който се 
определя от държавите-членки и не е 
по-кратък от пет години от датата на 
действието, което поражда право за 
предявяване на претенции.

справедливо възнаграждение по точка 
4 в рамките на срок, който се определя 
от държавите-членки и не е по-кратък от 
пет години от датата на действието, 
което поражда право за предявяване на 
претенции.

Or. pl

Изменение 42

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат по отношение на 
всички произведения, посочени в член 
1, които към [дата на транспониране] 
са защитени от законодателството на 
държавите-членки в областта на 
авторските права.

1. Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат по отношение на 
всички произведения, посочени в член 
1, които са защитени от 
законодателството на държавите-членки 
в областта на авторските права към 
[дата на транспониране] или след 
тази дата.

Or. pl

Изменение 43

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 
[…] г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 
[две години след датата на влизане в 
сила на настоящата директива]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
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разпоредбите и настоящата директива.

Or. pl

Изменение 44

Предложение за директива
Член 11 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията преразглежда периодично 
развитието на източниците на 
информация за правата и минимум една 
година след влизането в сила на 
настоящата директива и на годишни 
интервали след това представя доклад 
относно евентуалното включване в 
обхвата на приложение на настоящата 
директива на произведения или на друг 
вид защитено съдържание, които 
понастоящем не са включени в същия 
обхват, и по-специално звукозаписи и
самостоятелни снимки и други 
изображения.

Комисията преразглежда периодично 
развитието на източниците на 
информация за правата и минимум една 
година след влизането в сила на 
настоящата директива и на годишни 
интервали след това представя доклад 
относно евентуалното включване в 
обхвата на приложение на настоящата 
директива на произведения или на друг 
вид защитено съдържание, които 
понастоящем не са включени в същия 
обхват, и по-специално самостоятелни 
снимки и други изображения.

Or. pl

Изменение 45

Предложение за директива
Приложение – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Източниците, посочени в член 3, 
параграф 2, са както следва:

Източниците, посочени в член 3, 
параграф 2, са , наред с другото:

Or. pl
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Изменение 46

Предложение за директива
Приложение – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Законово депозиране на 
произведения;

a) каталози от задължително 
депозиране на произведения;

Or. pl

Изменение 47

Предложение за директива
Приложение – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Законово депозиране на 
произведения;

б) каталози от задължително 
депозиране на произведения;

Or. pl

Изменение 48

Предложение за директива
Приложение – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Законово депозиране на 
произведения;

a) каталози от задължително 
депозиране на произведения;

Or. pl


