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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 колективното управление на авторското право и сродните му права и 
многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални 
произведения на вътрешния пазар
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0372),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 2, буква ж), както и член 
53 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 
Комисията е внесла предложението (C7–0183/2012),

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

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската 
република, Камарата на депутатите на Люксембург, Сеймът на Република Полша и 
Риксдагът на Кралство Швеция в рамките на протокол №2 относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на 
законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 12.12.2012 
г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по международна търговия, комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и на 
комисията по култура и образование (A7-0000/2013),

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.

                                               
1 ОВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 104.
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Изменение 1
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, включително 
извън националните пазари. Освен 
това те играят важна социална и 
културна роля, като поддръжници на 
многообразието от форми на 
културно изразяване, като дават 
възможност на най-малките и на по-
малко популярни репертоари да 
достигнат до пазара. Член 167 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз изисква Съюзът да 
взема предвид културните аспекти в 

(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.
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своите действия, по-специално за да 
зачита и да насърчава разнообразието 
на своите култури.

Or. fr

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 а) В съответствие с член 167 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, в своите действия 
Съюзът трябва да взема предвид 
културното разнообразие и да 
допринася за процъфтяването на 
културите на държавите членки при 
зачитане на тяхното национално и 
регионално разнообразие, като 
същевременно опазва общото 
културно наследство. Организациите 
за колективно управление на авторски 
права играят важна роля за 
насърчаването и популяризирането 
на културното разнообразие. 
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. 

Or. fr
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Изменение 3
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. fr

Обосновка

Настоящата директива си поставя за цел да подобри функционирането и 
прозрачността на организациите за колективно управление на авторски права и да 
улесни предоставянето на многотериториални лицензи. Следователно, въпросите, 
отнасящи се до обхвата на Директива 2006/123/ЕО, не следва да бъдат засягани в 
настоящия текст.

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7 а) Настоящата директива не 
засяга правото на държавите членки 
да запазят или да приемат правила, 
предвиждащи по-високо от 
предвиденото в дял ІІ на настоящата 
директива равнище на добро 
управление и прозрачност за 
организациите за колективно 
управление на авторски права.

Or. fr

Обосновка
Става въпрос за първо законодателно предложение в тази област. В съответствие с 
принципа на субсидиарност, държавите членки следва да имат възможност да 
приемат по-строги правила в областта на управлението и прозрачността на 
организациите за колективно управление на авторски права.

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Настоящата директива не засяга 
разпоредбите на държавите членки в 
областта на управлението на права, 
като разширените схеми за 
колективно лицензиране, правните 
презумпции за представителство или 
прехвърляне, при условие, че тези 
разпоредби съответстват на правото 
на Съюза и международните 
ангажименти на Съюза и на 
държавите членки. 

Or. fr

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 7 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7 в) Настоящата директива не 
засяга свободата на сдружаване на 
служителите и работниците, 
свободата им да учредяват  по техен 
избор професионални и синдикални  
организации за защита на 
интересите им, и свободата им да 
договарят и да сключват колективни 
трудови договори по силата на 
националното право. 

Or. fr

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се гарантира, че 
носителите на авторски и сродни 
права могат напълно да се възползват 
от предимствата на вътрешния 
пазар, когато правата им се 
управляват колективно, и че тяхната 
свобода да упражняват правата си не 
е неоснователно накърнена, е 
необходимо да бъде предвидено, че 
необходимите за това гаранции ще 
бъдат включени в уставните 
документи на организациите за 
колективно управление на авторски 
права. Освен това в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО 
организациите за колективно 
управление на авторски права не 
следва да дискриминират, пряко или 
непряко, носителите на права въз 
основа на тяхната националност, 
място на пребиваване или място на 
установяване, когато им предоставят 
услуги по управление на правата.

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Настоящата директива си поставя за цел да подобри функционирането и 
прозрачността на организациите за колективно управление на авторски права и да 
улесни предоставянето на многотериториални лицензи. Следователно, въпросите, 
отнасящи се до обхвата на Директива 2006/123/ЕО, не следва да бъдат засягани в 
настоящия текст.

Изменение 8
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. 
Организации за колективно 
управление на авторски права, които 
управляват различни видове 

(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. Общото събрание на членовете 
на организациите за колективно 
управление на авторски права следва да
определи правата, категориите права, 
произведенията, видовете 
произведения и другите обекти, които 
могат да бъдат управлявани.  
Решението на общото събрание би 
трябвало да отчита личната свобода 
на носителите на авторски права да 
разполагат с произведенията си и да
избират свободно организацията, 
която ще управлява колективно 
правата им, характерните 
особености на съответния културен 
сектор и ангажиментите, 
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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.

необходими от страна на носителите 
на авторски права, с цел да се позволи 
на организацията за колективно 
управление на авторски права да 
изпълнява мисията си ефикасно.
Накрая, настоящата директива следва да 
не накърнява възможността носителите 
на права да управляват самостоятелно 
правата си, включително за нетърговски 
цели.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се установи принципът на лична свобода на носителите на авторски 
права да избират организацията за колективно управление на авторски права, която 
ще управлява правата им. Тази свобода, обаче, не трябва да води до по-голяма 
фрагментация на правата.  Освен това, дял 2 от директивата се прилага по 
отношение на всички сектори  и следователно е необходимо да се отчитат 
спецификите на съответния културен сектор.

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9 а) Не се изисква разрешение от 
носителите на права, ако 
колективното управление се изисква 
по националното право.  

Or. fr

Обосновка

Някои национални законодателства предвиждат задължително колективно 
управление на определени права или категории права. Директивата трябва да отчита 
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тази практика. При тези хипотези не може да се изисква разрешение от носителите 
на права.  

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9 б) Носителите на права би следвало 
да имат възможност лесно да 
оттеглят своите права или 
категории права от организацията за 
колективно управление на авторски 
права и да предоставят 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. Това 
правомощие не следва да се упражнява 
неправомерно от носителите на 
права, нито по начин, който да 
заплашва ефикасността на мисията 
на организацията за колективно 
управление на авторски права. 
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 се възползват от него 
възможно най-лесно. Накрая, 
настоящата директива следва да не 
накърнява възможността 
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носителите на права да управляват 
самостоятелно правата си, 
включително за нетърговски цели.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се установи право на оттегляне.  Както обаче посочи Съдът на 
Европейския съюз не трябва да се излага на опасност мисията на организациите за 
колективно управление на авторските права и защитата на интересите на всичките 
им членове. 

Изменение 11
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 
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.

(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. В 
съответствие с националното право, 
надзорната функция би трябвало да 
се упражнява от специален орган, 
като например надзорен съвет, или 
от управителен съвет.

Or. fr
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Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 18

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 и недискриминационни
търговски условия на лицензирането и 
на условията за използване на 
правата да се гарантира, че 
ползвателите могат да използват
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. Съдът на Европейския съюз 
няколкократно се е произнасял 
относно възнаграждението за 
използването на права, следователно, 
целесъобразно е посочената съдебна 
практика да се кодифицира. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права и 
ползвателите следва да провеждат
добросъвестно преговори за 
лицензиране. Организациите за 
колективно управление на авторски 
права следва да  отговарят без 
забавяне на исканията на 
ползвателите, като  посочват 
необходимата информация с оглед на 
предлагане на лицензионни условия. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права следва 
да предлагат лиценз в рамките на 
разумен срок, който не може да 
надвишава 90 дни, считано от 
датата на получаване на искането 
или датата на получаване на 
информацията, изискана от 
организацията за колективно 
управление на авторски права.  
Прилаганите тарифи следва да са 
подходящи и изчислени въз основа на 
обективни критерии, които в 
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частност отразяват естеството, 
обхвата и стойността на 
упражняването на правата в 
контекста на стопанския обмен.
Посочените критерии следва да се 
съобщават без отлагане на 
заинтересувания ползвател. 

Or. fr

Обосновка

Докладчикът предлага съдебната практика на Съда на ЕС относно 
възнагражденията (тарифите) за използването на защитени права да бъде 
кодифицирана. Освен това, докладчикът предлага да се установи рамка за 
преговорите между страните, като се наложат конкретни срокове, с цел да се 
ускори и да се улесни предоставянето на лицензи. 

Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19 а) За да улеснят задачите на 
организациите за колективно 
управление на авторски права, 
ползвателите следва да се 
задължават да предоставят в 
разумен срок информация относно 
използването на правата, 
категориите права, произведенията, 
категориите произведения и други 
обекти, представлявани от 
организациите за колективно 
управление на авторски права. 

Or. fr

Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 20
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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 
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.

(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 
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. Посочените 
доклади следва да могат да се 
публикуват като неразделна част от 
документ, като например годишни 
отчети, или поотделно. 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.

Or. fr

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Препоръка 2005/737/ЕО на 
Комисията насърчава създаването на 
нова регулаторна среда, която е по-
добре пригодена за управление на ниво 
Съюз на авторското право и сродните 
му права за предоставянето онлайн на 
законни музикални услуги. В нея се 
признава, че във века на използването 
онлайн на музикални произведения, 
търговските потребители се нуждаят от 
лицензионна политика, която 
съответства на особеностите на онлайн 
средата и която има многотериториален 
характер. Поради доброволния Й 
характер препоръката не може да 
насърчи достатъчно широкото 
многотериториално лицензиране на 
използването онлайн на музикални 
произведения и да отговори на 
специфичните изисквания на 
многотериториалното лицензиране.

(23) Препоръка 2005/737/ЕО на 
Комисията насърчава създаването на 
нова регулаторна среда, която е по-
добре пригодена за управление на ниво 
Съюз на авторското право и сродните 
му права за предоставянето онлайн на 
законни музикални услуги. В нея се 
признава, че във века на използването 
онлайн на музикални произведения, 
търговските потребители се нуждаят от 
лицензионна политика, която 
съответства на особеностите на онлайн 
средата и която има многотериториален 
характер. Препоръката не може да 
насърчи достатъчно широкото 
многотериториално лицензиране на 
използването онлайн на музикални 
произведения и да отговори на 
специфичните изисквания на 
многотериториалното лицензиране.

Or. fr

Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Целите и ефективността от 
разпоредбите за многотериториалното 
лицензиране от организации за 
колективно управление на авторски 
права ще бъдат значително застрашени, 
ако носителите на права нямат 
възможността да упражняват правата си, 
като предоставят многотериториални 
лицензи, когато организацията за 
колективно управление на авторски 
права, на които са предоставени тези 
права, не предоставя или предлага 
многотериториални лицензи и не иска 

(32) Целите и ефективността от 
разпоредбите за многотериториалното 
лицензиране от организации за 
колективно управление на авторски 
права ще бъдат значително застрашени, 
ако носителите на права нямат 
възможността да упражняват правата си, 
като предоставят многотериториални 
лицензи, когато организацията за 
колективно управление на авторски 
права, на които са предоставени тези 
права, не предоставя или предлага 
многотериториални лицензи и не иска 
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да възложи на друга организация за 
колективно управление на авторски 
права да го направи. Поради тази 
причина е важно в тези случаи да се 
позволи на носителите на права да 
упражняват правото да предоставят 
сами или чрез друга страна или страни 
многотериториални лицензи, изисквани 
от доставчиците на услуги онлайн, без 
да се налага да оттеглят правата си от 
организацията за колективно 
управление на авторски права.

да възложи на друга организация за 
колективно управление на авторски 
права да го направи. Поради тази 
причина е важно в тези случаи да се 
позволи на носителите на права да 
упражняват правото да предоставят 
сами или чрез друга страна или страни 
многотериториални лицензи, изисквани 
от доставчиците на услуги онлайн, като 
прекратят предоставеното 
оправомощаване за управление на 
правата им или като оттеглят правата 
си  от организацията за колективно 
управление на авторски права.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се запази изключителния характер на оправомощаването.

Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В интерес на онлайн пазара основни 
задължения, свързани с достъпа до 
информация, обработката на данни, 
фактурирането и възможностите за 
плащане следва да се прилагат и за 
всяко предприятие, притежавано изцяло 
или частично от организация за 
колективно управление на авторски 
права, която предлага или предоставя 
многотериториални лицензи за 
използване онлайн на музикални 
произведения.

(33) В интерес на онлайн пазара основни 
задължения, свързани с
предоставянето на 
многотериториални лицензи, достъпа 
до информация, обработката на данни, 
фактурирането и възможностите за 
плащане, споразуменията между 
организациите за колективно 
управление на авторски права за 
предоставяне на многотериториални 
лицензи, задълженията за 
представляване на друга организация 
за колективно управление на авторски 
права и достъпа до предоставяне на 
многотериториални лицензи, би 
следвало да се прилагат и за всяко 
предприятие, притежавано пряко или 
непряко, или контролирано изцяло или 
частично от организация за колективно 
управление на авторски права, която 
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предлага или предоставя 
многотериториални лицензи за 
използване онлайн на музикални 
произведения.

Or. fr

Изменение 18
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 жалби 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 бъдат достъпни и за други 
носители на авторски права, 
представлявани от организацията за 
колективно управление на авторски 
права, както и за организациите за 
колективно управление на авторски 
права, за сметка на които те 
управляват права по силата на 
договор за представителство.  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 в разумни срокове
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 



PR\934456BG.doc 21/73 PE510.562v01-00

BG

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.

онлайн права върху музикални 
произведения би могла да бъде 
засегната, ако споровете между 
организациите за колективно 
управление на авторски права и техните 
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.

Or. fr

Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36 а) За целите на привеждането в 
съответствие с настоящата 
директива по отношение 
разрешаването на спорове, 
държавите членки не следва да се 
задължават да създават нови органи 
за разрешаване на спорове или нови 
юрисдикции.  

Or. fr

Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 37
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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 оплаквания
срещу организации за колективно 
управление на авторски права, които не 
спазват нормативната уредба, да се
контролират дейностите на 
организации за колективно управление 
на авторски права и, когато е уместно,
да се налагат  подходящи, ефективни, 
съразмерни и възпиращи санкции.
Държавите членки следва да определят 
кои органи носят отговорност за
разглеждането на оплакванията, за 
контрола на дейностите на 
организациите за колективно 
управление на авторски права и за 
налагането на произтичащите 
санкции.  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. fr

Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37 а) Държавите членки не следва да 
бъдат задължавани да създават нови 
компетентни органи. Освен това 
държавите членки следва да имат 
възможност да налагат последващ и 
предварителен контрол. 
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Компетентните органи следва да са 
безпристрастни и да разполагат с 
необходимата компетентност и 
средства за правилното 
осъществяване на поверените им 
задачи.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се зачита разнообразието на традиции и практики на държавите 
членки в областта на контрола на дейностите на организациите за колективно 
управление на авторски права. Директивата обаче би загубила полезния си ефект, ако 
компетентните органи не са безпристрастни и не упражняват ефективен контрол 
върху дейностите на организациите за колективно управление на авторски права.

Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40 а) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящата 
директива и по-конкретно на член 25, 
параграф 5 а, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите-
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията1.
__________________
1 OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.

Or. fr
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Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 40 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40 б) За приемането на съответните 
актове за изпълнение е целесъобразно 
да се използва процедурата по 
разглеждане, с оглед на факта, че 
тези актове са с общо приложение.  

Or. fr

Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решат, 
че дялове ІІ и ІV, с изключение на 
членове 36 и 40, се прилагат по 
отношение на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, които са установени извън 
Европейския съюз и упражняват 
дейност на негова територия. 

Or. fr

Обосновка

Необходимо е на всички организации за колективно управление на авторски права, 
които развиват дейност в ЕС, да се наложи високо равнище на регулиране. 

Изменение 25
Предложение за директива
Член 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните разпоредби на дялове ІІ 
и ІV, с изключение на членове 36 и 40, 
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се прилагат за дейностите на 
предприятията, контролирани пряко 
или непряко или притежавани изцяло 
или частично от организациите за 
колективно управление на авторски 
права, когато тези дейности попадат 
в обхвата на въпросните дялове и се 
извършват от организация за 
колективно управление на авторски 
права.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се зачита полезния ефект  на директивата. Настоящото изменение е 
насочено към дейностите на дъщерните дружества или на другите организации, 
независимо от правния им статут, например фондация, които са съставени от 
организация за колективно управление на авторски права. Когато тези предприятия 
извършват дейности, попадащи в обхвата на дялове ІІ и ІV, например инвестирането 
на приходите от управление на авторски права, съответните разпоредби на тези 
дялове трябва също да бъдат приложими към тях.

Изменение 26
Предложение за директива
Член 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял ІІІ и членове 36 и 40 от дял ІV не 
се прилагат за организациите за 
колективно управление на авторски 
права, които предоставят на 
доброволна основа 
многотериториален лиценз за онлайн 
права върху музикални произведения 
на радио- или телевизионен оператор, 
които са допълващи спрямо услугите 
извън мрежа на въпросния радио и 
телевизионен оператор.

Or. fr

Обосновка

В член 2 трябва да се добави изключението, което понастоящем се намира в член 33. 
Сега радио- или телевизионните оператори са привързани към логиката за близост и 



PE510.562v01-00 26/73 PR\934456BG.doc

BG

трябва да им се даде възможност да се обърнат към организация за колективно 
управление на авторски права за онлайн услугите, които са допълващи спрямо 
предлаганите услуги извън мрежа. Накрая, докладчикът уточнява, че с други 
инициативи на ЕС следва конкретно да се разгледа проблематиката на 
аудиовизуалния сектор.

Изменение 27
Предложение за директива
Член 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) е собственост или се контролира от 
своите членове или
б) е сдружение с нестопанска цел; 

Or. fr

Обосновка

Правният статут на организациите за колективно управление на авторски права е 
различен в различните държави членки. Определението трябва да обхваща всички 
хипотези.

Изменение 28
Предложение за директива
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „носител на авторско право“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
различно от организация за колективно 
управление на авторски права, което 
притежава авторски и сродните им 

б) „носител на авторско право“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
различно от организация за колективно 
управление на авторски права, което 
притежава авторски и сродните им 
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права, или което по споразумение за 
упражняването на права има право на 
дял от приходите от което и да е от 
правата, управлявани от организацията 
за колективно управление на авторски 
права;

права, или което по споразумение за 
упражняването на права или по закон 
има право на дял от приходите от което 
и да е от правата, управлявани от 
организацията за колективно 
управление на авторски права;

Or. fr

Изменение 29
Предложение за директива
Член 3 – 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, който отговаря на 
изискванията за членство в организация 
за колективно управление на авторски 
права и приет от нея;

Or. fr

Обосновка

Носителят на авторски права може да отговаря на условията за членство на 
организация за колективно управление на авторски права без действително да бъде 
неин член.

Изменение 30
Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „директор“ е всеки отделен 
управляващ директор, всеки член на 
административния, управителния или 

д) „директор“ е всяко физическо лице, 
което по силата на националното 
право или на уставните документи на 
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надзорния съвет на организация за 
колективно управление на авторски 
права;

организацията за колективно 
управление на авторски права е:

а) член на административния съвет или
б) член на управителния или надзорния 
съвет на организация за колективно 
управление на авторски права;

Or. fr

Обосновка

Трябва да се зачитат както двойните системи, които разполагат с надзорен съвет, 
така и единичните, които разполагат с  управителен съвет.

Изменение 31
Предложение за директива
Член 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „такси за управление“ означава 
сумата, удържана от организацията за 
колективно управление на авторски 
права за покриване на нейните разходи 
по управление на услугите, свързани с 
авторското и сродните му права;

ж) „такси за управление“ означава 
сумата, фактурирана или удържана от 
приходите от управление на авторски 
права или от приходите от 
инвестициите, от организацията за 
колективно управление на авторски 
права за покриване на нейните разходи 
по управление на услугите, свързани с 
авторското и сродните му права;

Or. fr

Изменение 32
Предложение за директива
Член 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „ползвател“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
извършва действия, подлежащи на 
разрешение от носители на авторски 
права, на възнаграждение на носители 

и) „ползвател“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
извършва действия, подлежащи на 
разрешение от носители на авторски 
права, на възнаграждение на носители 
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на авторски права, възнаграждение или 
изплащане на компенсационно 
възнаграждение на носителите на 
авторски права, и което не действа в 
качеството си на потребител;

на авторски права, възнаграждение или 
изплащане на компенсационно 
възнаграждение на носителите на 
авторски права, и което не действа в 
качеството си на потребител, т.е. за 
цели, които не попадат в рамките на 
неговата професионална или 
търговска дейност;

Or. fr

Изменение 33
Предложение за директива
Член 3 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „репертоар“ означава произведения 
или други защитени обекти, в които 
една организация за колективно 
управление на авторски права управлява 
права;

й) „репертоар“ означава произведения, 
видове произведения или други 
защитени обекти, в които една 
организация за колективно управление 
на авторски права управлява права;

Or. fr

Изменение 34
Предложение за директива
Член 3 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „музикална онлайн услуга“ означава 
услуга на информационното 
общество по смисъла на член 1, 
параграф 2 от Директива 98/34/EО, 
която изисква лицензиране на 
музикални произведения.

м) „музикална онлайн услуга“ означава 
услуга по смисъла на член 1, параграф 2 
от Директива 98/34/EО, която изисква 
лицензиране на музикални 
произведения.

Or. fr
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Изменение 35
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. В съответствие с член 7 
общото събрание на членовете на 
организациите за колективно 
управление на авторски права взема 
решение относно правата, 
категориите права, произведенията, 
видовете произведения или другите 
защитени обекти, които могат да 
бъдат управлявани. 
При това решение се взема предвид 
личната свобода на носителите на 
авторски права да разполагат с 
произведенията си и другите обекти, 
свободата им да избират 
организацията за колективно 
управление на авторски права, която 
ще управлява колективно правата им, 
характерните особености на 
съответния културен сектор и 
ангажиментите, които носителите 
за авторски права трябва да поемат, 
с цел да се позволи на организацията 
за колективно управление на авторски 
права да изпълнява мисията си 
ефикасно.

Or. fr
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Обосновка

Носителите на авторски права трябва да разполагат със свободата си да избират 
организацията за колективно управление на авторски права, която ще управлява 
правата им. Тази свобода не може да бъде абсолютна, трябва да бъдат взети 
предвид други фактори, като например съответният културен сектор. Освен това, 
както беше посочено от Съда на ЕС, организациите за колективно управление на 
авторски права могат да поискат поемане на ангажименти от страна на 
носителите на авторски права, когато те са необходими за изпълнението на 
поверените им задачи.

Изменение 36
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 
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.

3. Носителите на авторски права имат 
правото да прекратяват 
оправомощаването организацията за 
колективно управление на авторски 
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, 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 края на 
финансовата година.

Or. fr

Изменение 37
Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Прекратяването на 
оправомощаването или оттеглянето 
не засягат валидността на 
лицензите, предоставени от 
организациите за колективно 
управление на авторски права преди 
датата, на която прекратяването на 
оправомощаването или оттеглянето 
влизат в сила. 

Or. fr

Изменение 38
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, 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. fr

Изменение 39
Предложение за директива
Член 5 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организациите за колективно 
управление на авторски права 
информират носителите на авторски 

Организациите за колективно 
управление на авторски права 
информират носителите на авторски 
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права за техните права по параграфи 1—
6 преди да получат тяхното съгласие за 
управление на право, категория права 
или вид произведения и други обекти.

права за техните права по параграфи 1—
6 преди да получат тяхното съгласие за 
управление на право, категория права, 
произведения  или вид произведения и 
други обекти.

Or. fr

Изменение 40
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 
пропорционално представени в процеса 
на вземане на решения.

Or. fr

Обосновка

Пропорционалното представителство на различните категории носители на права е 
гаранция за добро управление в интерес на всички.

Изменение 41
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
общите събрания на членовете на 
организациите за колективно 
управление на авторски права са 
организирани съгласно разпоредбите в 
параграфи 2—8.

1. Държавите членки гарантират, че 
общите събрания на членовете на 
организациите за колективно 
управление на авторски права са 
организирани съгласно разпоредбите в 
параграфи 2—8. В случай че поради 
правната си форма дадена 
организация за колективно управление 
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на авторски права не разполага с общо 
събрание на членовете, държавите 
членки могат да решат, че 
правомощията, посочени в параграфи 
3-6, се предоставят на органа, който 
изпълнява надзорната функция.

Or. fr

Обосновка

Организациите за колективно управление на авторски права могат да бъдат учредени 
в съответствие с различни правни форми и не разполагат винаги с общо събрание. 

Изменение 42
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Политиката за разпределението на 
суми, дължими на носителите на 
авторски права, освен ако общото 
събрание не реши да делегира 
вземането на това решение на органа, 
който упражнява функции по надзора;

a) Общата политика за 
разпределението на суми, дължими на 
носителите на авторски права;

Or. fr

Обосновка

Общото събрание на членовете трябва да определя насоките. Ежедневното 
управление трябва да се извършва от останалите органи.

Изменение 43
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 

б) Общата политика за използването 
на суми, дължими на носителите на 
авторски права, които не могат да бъдат 
разпределени съгласно член 12, 
параграф 2);
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функции по надзора;

Or. fr

Обосновка

Това е разпоредба, която повишава прозрачността на организациите за колективно 
управление на авторски права и трябва да остане прерогатив на общото събрание на 
членовете.

Изменение 44
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Общата инвестиционна политика, 
включително относно предоставяне 
на заеми или предоставяне на 
обезпечения или гаранции по заеми, по
отношение на приходите от управление 
на авторски права;

в) Общата инвестиционна политика и 
политиката за управление на 
рисковете по отношение на приходите 
от управление на авторски права;

Or. fr

Изменение 45
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Правилата за удръжки от приходите 
от управление на авторски права.

г) Правилата за удръжки от приходите 
от управление на авторски права и от 
приходите от инвестирането им.

Or. fr

Изменение 46
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – буква г a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) одобряване на всяко придобиване 
на недвижимо имущество от 
организацията за колективно 
управление на авторски права;

Or. fr

Изменение 47
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) одобряване на създаването на 
дъщерни дружества, на 
придобиването на други предприятия, 
на придобиването на акции или на 
права в други предприятия или на 
сливанията и сдруженията;

Or. fr

Изменение 48
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – буква г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) одобряване на сключването на 
заеми или на предоставянето на 
заеми и предоставянето на 
обезпечения или гаранции по заеми;

Or. fr

Изменение 49
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 – буква г г) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) определяне на правата, 
категориите права, произведенията, 
видовете произведения или другите 
защитени обекти, които могат да 
бъдат управлявани от организацията 
за колективно управление на авторски 
права.

Or. fr

Изменение 50
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Решенията, които попадат в 
обхвата на параграф 4 и на параграф 
5, букви га), гб) и гв), могат да бъдат 
делегирани – еднократно или  
постоянно, на органа, който 
изпълнява надзорната функция по 
силата на член 8.

Or. fr

Изменение 51
Предложение за директива
Член 7 – параграф 6

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 .
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Or. fr

Обосновка

Одиторът изпълнява мисията си независимо и докладът му не трябва да бъде одобрен 
от орган на организацията за колективно управление на авторски права. 

Изменение 52
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, 
при условие че няма конфликт на 
интереси. Упълномощеното лице не 
може да бъде физическо или 
юридическо лице, което попада в друга 
категория носители на права.
Държавите членки могат да 
упълномощят организациите за 
колективно управление на авторски 
права да ограничат броя мандати, 
предоставени на едно и също 
физическо или юридическо лице.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се разреши представителството, но да се предотвратят конфликтите на 
интереси. Поради тази причина докладчикът предлага да се забрани 
оправомощаването между различните категории носители на права. В същия ред на 
мисли следва да се ограничи броят на гласове на лице, за да се избегнат злоупотреби.

Изменение 53
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
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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, 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 
пропорционално, с цел да се осигури 
ефективното им участие.

Or. fr

Обосновка

Пропорционалното представителство на различните категории носители на 
авторски права в органа, който изпълнява надзорната функция, е гаранция за по-
прозрачно функциониране в интерес на всички членове.

Изменение 54
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да одобрява всяко придобиване на 
недвижимо имущество от 
организацията за колективно 
управление на авторски права;

заличава се

Or. fr

Изменение 55
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да одобрява създаването на 
дъщерни дружества, придобиване на 
други предприятия, придобиване на 
акции или права в други предприятия, 
сливания и сдружения;

заличава се

Or. fr

Изменение 56
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да одобрява сключването на заеми, 
предоставянето на заеми и 
предоставянето на обезпечения или 
гаранции по заеми.

заличава се

Or. fr

Изменение 57
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да изпълнява правомощията, 
които му е делегирало общото 
събрание на членовете. 

Or. fr

Обосновка

Общото събрание е органът, в който трябва да бъде съсредоточен голям брой 
правомощия. За да се гарантира резултатно функциониране на организациите за 
колективно управление на авторски права и да се вземат предвид възможните 
различни видове организация, някои от тези правомощия трябва да се делегират на 
органа, посочен в член 8.
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Изменение 58
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Правомощията, посочени в 
настоящия член, могат да се 
изпълняват в съответствие с 
националното право от 
административен, управителен или 
надзорен съвет.

Or. fr

Обосновка

В Европа съществуват единични модели (с управителен съвет) или двойни (с 
управителен съвет и надзорен съвет). Директивата трябва да позволява съвместното 
съществуване на тези два модела.

Изменение 59
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
решат, че параграфи 1 и 2 не се 
прилагат за организации за 
колективно управление на авторски 
права, които към датата на баланса 
не надхвърлят праговете по два от 
следните три показателя:

заличава се

a) обща балансова стойност: 350 000 
EUR;
б) нетен оборот: 700 000 EUR;
в) среден брой на служителите през 
финансовата година: десет.

Or. fr
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Изменение 60
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, които действително управляват 
стопанската дейност на организацията 
за колективно управление на авторски 
права и нейните директори, с 
изключение на директорите, 
упражняващи надзорни функции, 
управляват организацията за колективно 
управление на авторски права по 
надежден и разумен начин, като 
използват надеждни административни и 
счетоводни процедури и механизми за 
вътрешен контрол.

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
осигуряват, че лицата, които 
действително управляват стопанската 
дейност на организацията за колективно 
управление на авторски права и нейните 
директори, управляват организацията за 
колективно управление на авторски 
права по надежден и разумен начин, 
като използват надеждни 
административни и счетоводни 
процедури и механизми за вътрешен 
контрол.

Лицата, които управляват 
ефективно дейностите на 
организацията за колективно 
управление на авторски права, вземат 
в разумни срокове решенията, 
отнасящи се до лицензионните 
условия и сключването на договори. 

Or. fr

Обосновка

Трябва да се ускори процесът на вземане на решения в областта на лицензирането. 
Докладчикът не желае да налага конкретен срок, който би могъл да бъде твърде 
дълъг или твърде кратък в зависимост от секторите, но заявява, че този срок трябва 
да бъде разумен. 

От правна гледна точка задължението по параграф 1 е в тежест на организациите 
за колективно управление на авторски права.

Изменение 61
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
лицата, които действително управляват 
стопанската дейност на организацията 
за колективно управление на авторски 
права и нейните директори, с 
изключение на директорите, 
упражняващи надзорни функции, са 
разработили процедури за избягване на 
конфликт на интереси. Организацията за 
колективно управление на авторски 
права разполага с процедури за 
откриване, управление, наблюдение и 
оповестяване на конфликти на интереси, 
за да се предотврати неблагоприятно 
засягане на интересите на членовете на 
тази организация.

Държавите членки гарантират, че 
лицата, които действително управляват 
стопанската дейност на организацията 
за колективно управление на авторски 
права, и нейните директори са 
разработили процедури за избягване на 
конфликт на интереси. Организацията за 
колективно управление на авторски 
права разполага с процедури за 
откриване, управление, наблюдение и 
оповестяване на конфликти на интереси, 
за да се предотврати неблагоприятно 
засягане на интересите на членовете на 
тази организация.

Or. fr

Изменение 62
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 при събирането,
управлението и разпределянето на 
приходите от управление на авторски 
права.

Or. fr

Изменение 63
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организацията за колективно 2. Организацията за колективно 
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управление на авторски права управлява 
и поддържа отделно приходите от 
управление на авторски права и 
приходите от инвестиции от своите 
собствени активи, приходите, получени 
от нейните управленски услуги или 
приходите, получени от други дейности.

управление на авторски права управлява 
и поддържа отделно приходите от 
управление на авторски права и 
приходите от инвестиции, 
включително лихвите, от своите 
собствени активи, приходите, получени 
от нейните управленски услуги или 
приходите, получени от други дейности.

Or. fr

Изменение 64
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. Приходите от управление на авторски 
права и приходите от инвестиции, 
включително лихвите, могат да 
бъдат използвани за удържане на
такси за управление единствено с 
решение на общото събрание в 
съответствие с член 7, параграф 5, 
буква г).

Or. fr

Изменение 65
Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организациите за колективно 
управление на авторски права не 
могат да използват приходите от 
управление на авторски права и 
приходите от инвестирането им, 
включително лихвите, за своя 
собствена сметка.

Or. fr
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Изменение 66
Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато преди разпределението на 
суми, дължими на носителите на 
авторски права, организацията за 
колективно управление на авторски 
права инвестира приходите от 
управление на авторски права и 
приходите от инвестиции, тя извършва 
това в съответствие с общата 
инвестиционна политика, посочена в 
член 7, параграф 5, буква в), както и със 
следните разпоредби:

4. Когато преди разпределението на 
суми, дължими на носителите на 
авторски права, организацията за 
колективно управление на авторски 
права инвестира приходите от 
управление на авторски права и 
приходите от инвестиции, тя извършва 
това възможно най-добре в интерес на 
членовете, в съответствие с общата
инвестиционна политика, посочена в 
член 7, параграф 5, буква в), както и със 
следните разпоредби:

Or. fr

Изменение 67
Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) активите се инвестират възможно 
най-добре в интерес на членовете;
когато е налице потенциален конфликт 
на интереси, организацията за 
колективно управление на авторски 
права гарантира, че инвестициите са 
направени единствено в интерес на 
членовете;

a) активите се инвестират така, че да се 
избегне потенциален конфликт на 
интереси;

Or. fr

Изменение 68
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че в 
споразуменията, регулиращи 
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).

1. Държавите членки гарантират, че в 
споразуменията, регулиращи 
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, и към 
приходите от инвестирането им, 
посочени в член 19, букви д) и е).

Or. fr

Изменение 69
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Удръжките трябва да бъдат 
разумни, да се отнасят до  услугите, 
предоставени от организацията за 
колективно управление на авторски 
права на носителите на авторски 
права, включително, по 
целесъобразност, с услугите, посочени 
в параграф 2, и да бъдат установени в 
съответствие с обективни критерии. 

Or. fr

Изменение 70
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Организациите за колективно 
управление на авторски права 
съобщават правилата, свързани с 
удръжките върху приходите от 
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управление на авторски права и от 
приходите от инвестирането им, 
преди приемането на носител на 
авторски права като член.  

Or. fr

Изменение 71
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 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. fr
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Обосновка

Предложеният от Комисията срок е твърде дълъг. Докладчикът предлага той да 
бъде съкратен и отбелязва, че новият срок може да бъде с продължителност до 18 
месеца, считано от датата на събиране на приходите от упражняването на 
авторски права.

Изменение 72
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, общото 
събрание на членовете взема решение 
за използването на тези суми в 
съответствие с член 7, параграф 5, буква 
б).

Or. fr

Изменение 73
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Носителите на авторски права имат 
право да поискат възстановяване на 
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посочените суми в рамките на 
установените срокове и съобразно 
условията, предвидени от 
приложимото национално право.

Or. fr

Изменение 74
Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицензиране Лицензиране и условия на 
упражняване на правата

Or. fr

Обосновка

Носителите на авторски права не винаги предоставят лицензи за използването на 
защитените произведения.

Изменение 75
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права и 
ползвателите провеждат преговори за 
лицензиране на права добросъвестно, 
включително предоставянето на
цялата необходима информация относно 
техните съответни услуги.

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права и 
ползвателите провеждат преговори за 
лицензиране на права добросъвестно. Те 
предоставят цялата необходима 
информация относно техните съответни 
услуги.

Or. fr

Изменение 76
Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Лицензионните условия се основават на 
обективни и недискриминиращи 
критерии. Организациите за 
колективно управление на авторски 
права, предоставящи лицензи за 
права, не са задължени за 
предоставянето на други видове 
услуги, по-специално онлайн услуги, да 
се позовават на лицензионните 
условия, договорени с ползвател, 
когато последният предоставя нов 
вид услуга, която е на разположение 
на обществеността от по-малко от 
три години.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът предлага преместване на член 32 в член 15, параграф 2 и разширяване на 
приложното му поле, така че то да обхваща всички сектори, както и онлайн и офлайн 
услугите. Необходимо е насърчаването на развитието на нови услуги на пазара.

Изменение 77
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.

Прилаганите тарифи трябва да са 
подходящи и изчислени въз основа на 
обективни критерии, които в 
частност отразяват обхвата, 
естеството и стойността на 
упражняването на правата в 
контекста на стопанския обмен.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът предлага кодифициране на съдебната практика на Съда на ЕС.
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Изменение 78
Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, които допускат 
изчисляването на прилаганите 
тарифи, предвидени в алинея 2, 
трябва да бъдат съобщени незабавно 
на заинтересования ползвател.

Or. fr

Изменение 79
Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организациите за колективно 
управление на авторски права 
отговарят без забавяне на исканията 
на ползвателите и посочват 
необходимите данни с оглед на 
предлагане на лицензионни условия. 
Организациите за колективно 
управление на авторски права 
предлагат лиценз в рамките на 
разумен срок, който не може да 
надвишава 90 дни, считано от 
датата на получаване на искането 
или датата на получаване на 
информацията, изискана от 
посочените организации.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се установи рамка за преговорите между организациите за 
колективно управление на авторски права и ползвателите, като същевременно се 
остави на държавите членки поле за маневри.
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Изменение 80
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.

заличава се

Or. fr

Изменение 81
Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 а. Държавите членки следят за 
това компетентните органи, 
посочени в член 39, да наблюдават 
спазването на посочените в 
параграфи 2-3 изисквания.  

Or. fr

Изменение 82
Предложение за директива
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 а
Задължения на ползвателите
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Държавите членки гарантират, че 
ползвателите съобщават в разумен 
срок на организациите за колективно 
управление на авторски права всички 
данни относно упражняването на 
правата, категориите права, 
произведенията, видовете 
произведения или други предмети, 
които те представляват и които са 
необходими за събиране на приходите 
от упражняването на авторски права 
и разпределянето на съответните 
суми.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е налагане на задължение за информиране на ползвателите, за да може 
организациите за колективно управление на авторските права да действат съобразно 
изискванията на директивата.

Изменение 83
Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Информация, предоставяна на 
носителите на авторски права, 
относно управлението на техните 
авторски права

Информация, предоставяна на 
членовете относно управлението на 
техните авторски права

Or. fr

Изменение 84
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
предоставят на разположение при 

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права, които 
получават съответно надлежно 
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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:

обосновано искане, 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:

Or. fr

Изменение 85
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 86
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 

2. В допълнение, организациите за 
колективно управление на авторски 
права предоставят, предоставят на
носител на авторски права или на
организация за колективно управление 
на авторски права, отправили 
съответно надлежно обосновано 
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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.

искане, 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.

Or. fr

Изменение 87
Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правила за разпределение на сумите, 
дължими на носителите на авторски 
права

г) общата политика за разпределение 
на сумите, дължими на носителите на 
авторски права

Or. fr

Изменение 88
Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правила относно таксите за 
управление;

д) правила относно таксите за 
управление и удръжките на приходи 
от техните инвестиции;

Or. fr

Изменение 89
Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква e a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е а) общата политика относно 
използването на сумите, посочени в 
член 12, параграф 2;

Or. fr

Изменение 90
Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
спазването на тези изисквания от 
страна на организациите за 
колективно управление на авторски 
права може да бъде проверявано от 
компетентните органи, посочени в 
член 39.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Вж. в тази връзка член 40, параграф 1.

Изменение 91
Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) отчитане, без неоправдано забавяне, 
на всяка промяна на информацията по 
буква а),

г) отчитане, без неоправдано забавяне, 
на всяка промяна на информацията по 
букви а) и б),

Or. fr
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Изменение 92
Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права, 
предоставящи многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения, предоставят 
по електронен път на доставчиците на 
онлайн музикални услуги, на 
носителите на авторски права и на 
други организации за колективно 
управление на авторски права, актуална 
информация, която позволява да бъде 
идентифициран репертоарът от онлайн 
музикални услуги, които представляват. 
Това включва представляваните 
музикални произведения, 
управляваните права, изцяло или 
частично, и обхванатите държави 
членки.

1. Организациите за колективно 
управление на авторски права, 
предоставящи многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения, предоставят 
по електронен път на доставчиците на 
онлайн музикални услуги, на членовете
и на други организации за колективно 
управление на авторски права, актуална 
информация, която позволява да бъде 
идентифициран репертоарът от онлайн 
музикални услуги, които представляват. 
Това включва:

a) представляваните музикални 
произведения, в частност името на 
авторите и заглавието на записа;
б) представляваните права, изцяло 
или отчасти;
в) представляваните държави членки.

(Краят на член 23, параграф 1 на текста на Комисията става букви а)-в) в 
изменението на Парламента.)

Or. fr

Изменение 93
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организацията за колективно 
управление на авторски права могат 

заличава се



PE510.562v01-00 58/73 PR\934456BG.doc

BG

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.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът въвежда нов член относно защитата на личните данни, който се 
прилага при действия вследствие на прилагането на директивата.

Изменение 94
Предложение за директива
Член 25 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а. Комисията може да установи 
стандартни формуляри за методите 
на отчитане, посочени в параграф 2, и 
за формата на фактурите, посочени в 
параграф 3. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 41б, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е Европейската комисия да има възможност да приема актове за 
изпълнение за установяване на стандартни формуляри за отчитането на 
упражняването на авторските права, както и фактури, предназначени за 
ползвателите.

Изменение 95
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко споразумение за 
представителство между организации за 

1. Всяко споразумение за 
представителство между организации за 
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колективно управление на авторски 
права, с което дадена организация за 
колективно управление на авторски 
права упълномощава друга организация 
за колективно управление на авторски 
права да издава многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения от нейния 
собствен музикален репертоар, има 
неизключителен характер. 
Упълномощената организация за 
колективно управление на авторски 
права управлява тези онлайн права при 
недискриминационни условия.

колективно управление на авторски 
права, с което дадена организация за 
колективно управление на авторски 
права упълномощава друга организация 
за колективно управление на авторски 
права да издава многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения от нейния 
собствен музикален репертоар, има 
неизключителен характер. 
Упълномощената организация за 
колективно управление на авторски 
права управлява тези онлайн права при 
недискриминационни условия. 
Упълномощената организация за 
колективно управление на авторски 
права предлага лицензи при същите 
условия, както за нейния собствен 
репертоар.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се уточни недискриминиращият характер на управлението на 
авторски права, като се посочи, че трябва да се уточнят лицензните условия.

Изменение 96
Предложение за директива
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че когато 
дадена организация за колективно 
управление на авторски права не 
предоставя или не предлага 
предоставяне на многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения, или не 
допуска друга организация за 
колективно управление на авторски 
права да представлява тези права с 
такава цел една година след датата за 
транспониране на настоящата 
директива, носителите на авторски 
права, които са оправомощили тази 

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

организация за колективно управление 
на авторски права да представлява 
техните онлайн права върху музикални 
произведения, могат да прекратят 
оправомощаването, което са 
получили за управлението на тези 
права, или да оттеглят тези права, с 
цел да предоставят самостоятелно 
многотериториални лицензи за своите 
онлайн права върху музикални 
произведения, чрез отговаряща на 
изискванията по настоящия дял 
организация за колективно управление 
на авторски права, или чрез друго 
оправомощено от тях лице.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е запазване на изключителния характер на оправомощаването.

Изменение 97
Предложение за директива
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Член 18, параграф 1, букви a) и в), 
членове 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 и 36 се прилагат и за предприятия, 
притежавани изцяло или частично, или 
контролирани пряко или непряко от 
организация за колективно управление 
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предлагат предоставяне на 
многотериториални лицензи за онлайн 
права върху музикални произведения.

на авторски права и които предоставят 
или предлагат предоставяне на 
многотериториални лицензи за онлайн 
права върху музикални произведения.

Or. fr

Изменение 98
Предложение за директива
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Лицензионни условия за онлайн услуги
Организациите за колективно 
управление на авторски права, 
предоставящи многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения, не са 
задължени да ползват като 
прецедент за други видове услуги 
лицензионните условия, договорени с 
доставчик на онлайн музикални 
услуги, когато доставчикът на онлайн 
музикални услуги предоставя нов вид 
услуга, която е на разположение на 
обществеността от по-малко от три 
години.

Or. fr

Обосновка

Текстът на настоящия член се премества в член 15.

Изменение 99
Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
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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. fr

Обосновка

Вж. изменението на член 2.

Изменение 100
Предложение за директива
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешаване на спорове за членове и 
носители на авторски права

Процедури за представяне на 
оплаквания 

Or. fr
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Изменение 101
Предложение за директива
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
предоставят на разположение на 
техните членове и носители на
авторски права ефективни и навременни 
процедури за разглеждане на жалби и 
за разрешаване на спорове, по-
специално във връзка с 
оправомощаването за управление на 
права и прекратяването му, или с 
оттеглянето на права, с условията за 
членство, със събирането на суми, 
дължими на носителите на авторски 
права, с удръжките и разпределенията.

1. Държавите членки гарантират, че 
организациите за колективно 
управление на авторски права 
предоставят на разположение на 
техните членове, носителите на
авторски права и организациите за 
колективно управление на 
авторските права, от името на 
които те управляват правата по 
силата на договор за 
представителство, ефективни и 
навременни процедури за разглеждане 
на оплаквания и за разрешаване на 
спорове, по-специално във връзка с 
оправомощаването за управление на 
права и прекратяването му, или с 
оттеглянето на права, с условията за 
членство, със събирането на суми, 
дължими на носителите на авторски 
права, с удръжките и разпределенията.

Or. fr

Изменение 102
Предложение за директива
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права отговарят 
писмено на жалби от страна на 
членовете или носителите на авторски 
права. Когато организацията за 
колективно управление на авторски 
права откаже да уважи дадена жалба, 
тя мотивира своя отказ.

2. Организациите за колективно 
управление на авторски права отговарят 
писмено на оплаквания от страна на 
членовете, носителите на авторски 
права или организациите за 
колективно управление на авторски 
права, от името на които управляват 
правата по силата на договор за 
представителство. Когато 
организацията за колективно 
управление на авторски права откаже да 
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уважи дадено оплакване, тя мотивира 
своя отказ.

Or. fr

Изменение 103
Предложение за директива
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Страните по спора не могат да 
бъдат възпрепятствани да 
защитават и отстояват правата си 
чрез сезиране на съд.

заличава се

Or. fr

Изменение 104
Предложение за директива
Член 35 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешаване на спорове за ползватели Процедура за алтернативно решаване 
на спорове

Or. fr

Изменение 105
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 

1. Държавите членки могат да 
предвидят това, споровете, 
възникнали в резултат на 
прилагането на настоящата 
директива, между организациите за 
колективно управление на 
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отказите за предоставяне на лиценз 
може да бъде сезиран съд, и, ако е 
уместно, независим и безпристрастен 
орган за разрешаване на спорове.

авторските права, техните членове, 
носителите на авторски права и 
ползвателите да подлежат на 
алтернативна бърза, независима и 
безпристрастна процедура за 
разрешаване на спорове.

Or. fr

Изменение 106
Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. Държавите членки гарантират за 
целите на дял III, че следните 
спорове, по които страна е 
организация за колективно управление 
на авторски права, която предоставя 
или предлага за предоставяне 
многотериториални лицензи за 
онлайн права върху музикални 
произведения, могат да подлежат на 
независима и безпристрастна 
процедура за алтернативно решаване 
на спорове:
a) спорове с действителен или 
потенциален доставчик на онлайн 
музикални услуги във връзка с 
прилагането на членове 22, 23 и 25;
б) спорове с един или повече носители 
на авторски права във връзка с 
прилагането на членове 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29 и 30;
в) спорове с друга организация за 
колективно управление на авторски 
права във връзка с прилагането на 
членове 24, 25, 26, 28 и 29.

Or. fr
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Изменение 107
Предложение за директива
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато задължението, определено в 
параграф 1, се изпълнява чрез 
независим и безпристрастен орган за 
разрешаване на спорове, това не 
възпира страните да защитават и 
отстояват правата си чрез сезиране 
на съд.

заличава се

Or. fr

Изменение 108
Предложение за директива
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Алтернативно разрешаване на 

спорове
1. Държавите членки гарантират за 
целите на дял III, че следните 
спорове, по които страна е 
организация за колективно управление 
на авторски права, която предоставя 
или предлага за предоставяне 
многотериториални лицензи за 
онлайн права върху музикални 
произведения, могат да бъдат 
отнасяни до независими и 
безпристрастни органи за 
алтернативно разрешаване на 
спорове:
a) спорове с действителен или 
потенциален доставчик на онлайн 
музикални услуги във връзка с 
прилагането на членове 22, 23 и 25;
б) спорове с един или повече носители 
на авторски права във връзка с 
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прилагането на членове 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29 и 30;
в) спорове с друга организация за 
колективно управление на авторски 
права във връзка с прилагането на 
членове 24, 25, 26, 28 и 29.
2. Организациите за колективно 
управление на авторски права 
уведомяват заинтересованите страни 
за наличието на процедури за 
алтернативно разрешаване на 
спорове, както е посочено в параграф 
1.
3. Процедурите, посочени в параграфи 
1 и 2, не възпират страните да 
защитават и отстояват правата си 
чрез сезиране на съд.

Or. fr

Изменение 109
Предложение за директива
Член 36 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 а
Решаване на спорове

1. Държавите членки гарантират, че 
за споровете между организациите за 
колективно управление на авторски 
права и ползвателите в частност 
относно действащите и 
предложените условия за 
лицензиране, тарифите и отказите 
за предоставяне на лиценз може да 
бъде сезиран съд или независим и 
безпристрастен орган за решаване на 
спорове.
2. Членове 34, 35 и 36а, параграф 1, не 
засягат правото на страните да 
отстояват и да защитават правата 
си чрез сезиране на съд.
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Or. fr

Изменение 110
Предложение за директива
Член 37 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Жалби Контрол върху прилагането на 
директивата

Or. fr

Изменение 111
Предложение за директива
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че са 
създадени процедури, позволяващи на 
членовете на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, носителите на авторски права, 
ползвателите и други заинтересовани 
страни да подават жалби пред 
компетентните органи във връзка с 
дейностите на организациите за 
колективно управление на авторски 
права, които са обхванати от
настоящата директива.

1. Държавите членки определят 
компетентните органи, които 
гарантират, че организациите за 
колективно управление на авторски 
права, установени на тяхната 
територия, зачитат разпоредбите на 
националното право, приети в  
изпълнение на настоящата директива. 

Or. fr

Изменение 112
Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. Държавите членки следят за 
установяването на  процедури, 
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позволяващи на членовете на 
организациите за колективно 
управление на авторски права, 
носителите на авторски права, 
ползвателите и други заинтересовани 
страни да представят 
компетентните органи оплаквания 
във връзка с дейностите на 
организациите за колективно 
управление на авторски права, които 
са обхванати от настоящата 
директива.

Or. fr

Изменение 113
Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. Държавите членки предвиждат 
съответните им компетентни 
органи да могат да налагат 
подходящи административни 
наказания и мерки при неспазване на 
национални разпоредби, приети в 
изпълнение на настоящата 
директива, и следят за прилагането 
им. Наказанията и мерките трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални 
и възпиращи.
Държавите членки съобщават на 
Комисията горепосочените правила 
най-късно до [дата] и я уведомяват 
без забавяне за всяко последващо 
изменение на посочените правила.

Or. fr

Изменение 114
Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 в. Държавите членки съобщават на 
Комисията наименованието на 
компетентните органи, посочени в 
членове 15, 21, 37, 38 и 40 до [дата].

Or. fr

Изменение 115
Предложение за директива
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, с които да 
се гарантира, че процедурите за 
разглеждане на жалби, предвидени в 
параграф 1, се прилагат от 
компетентните органи, 
оправомощени да гарантират 
спазване на разпоредбите на 
националното законодателство, 
приети съгласно предвидените в 
настоящата директива изисквания.

заличава се

Or. fr

Изменение 116
Предложение за директива
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 заличава се
Санкции и мерки

1. Държавите членки предвиждат 
техните съответни компетентни 
органи да могат да налагат 
подходящи административни 
наказания и мерки при неспазване на 
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национални разпоредби, приети в 
изпълнение на настоящата 
директива, и осигуряват прилагането 
им. Наказанията и мерките трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални 
и възпиращи.
2. Държавите членки съобщават на 
Комисията разпоредбите по параграф 
1 до [дата] и незабавно я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
ги засяга.

Or. fr

Изменение 117
Предложение за директива
Член 39 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки уведомяват 
Комисията за компетентните органи, 
посочени в членове 21, 37, 38 и 40 до 
[дата].

Държавите членки уведомяват 
Комисията за компетентните органи, 
посочени в членове 15, 21, 37, 38 и 40 до 
[дата]. Комисията оповестява тази 
информация на своя уебсайт.

Or. fr

Изменение 118
Предложение за директива
Член 39 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оповестява тази 
информация на своя уебсайт.

заличава се

Or. fr

Изменение 119
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1
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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 
предоставяне на многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, посочени в член 
39, 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 
предоставяне на многотериториални 
лицензи за онлайн права върху 
музикални произведения.

Or. fr

Изменение 120
Предложение за директива
Член 41 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41 а
Защита на личните данни

Всяко обработване на лични данни, 
предприето при прилагането на 
настоящата директива, се 
осъществява в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и относно свободното 
движение на тези данни1.
______________
1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Or. fr
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Изменение 121
Предложение за директива
Член 41 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41б
Комитет

1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 
182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. fr

Изменение 122
Предложение за директива
Член 42 – 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 
[12 месеца от датата на нейното влизане 
в сила]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
[18 месеца от датата на нейното влизане 
в сила]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Or. fr


