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_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Библиотеките, музеите, архивите, 

учебните заведения, институциите за 

съхраняване на филмовото наследство и 

обществените излъчващи организации 

са се ангажирали с мащабна 

цифровизация на техните колекции или 

архиви с цел създаване на европейски 

цифрови библиотеки. Библиотеките, 

музеите, архивите, учебните 

заведения, институциите за 

съхраняване на филмовото 

наследство и обществените 

излъчващи организации в държавите 

членки съдействат за съхраняването и 

разпространението на европейското 

културно наследство, което също е 

важно за създаването на европейски 

цифрови библиотеки като Europeana. 

Технологиите за масова цифровизация 

на печатни материали и за търсене и 

индексиране увеличават 

изследователската стойност на 

(1) Библиотеките, музеите, архивите, 

учебните заведения, институциите за 

съхраняване на филмовото наследство и 

обществените излъчващи организации, 

установени в държавите членки, са се 

ангажирали с мащабна цифровизация на 

техните колекции или архиви с цел 

създаване на европейски цифрови 

библиотеки. Те съдействат за 

съхраняването и разпространението на 

европейското културно наследство, 

което също е важно за създаването на 

европейски цифрови библиотеки като 

Europeana. Технологиите за масова 

цифровизация на печатни материали и 

за търсене и индексиране увеличават 

изследователската стойност на 

библиотечните колекции. 
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библиотечните колекции. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Създаването на правна рамка за 

улесняване на цифровизацията и 

разпространението на произведения, 

чийто автор не е бил идентифициран 

или ако е идентифициран, е с 

неустановено местоположение, т.нар. 

осиротели произведения, е ключова 

мярка по Програмата в областта на 

цифровите технологии за Европа 

съгласно Съобщението на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

икономическия и социален комитет и 

Комитета на регионите — Програма в 

областта на цифровите технологии за 

Европа. 

(3) Създаването на правна рамка за 

улесняване на цифровизацията и 

разпространението на произведения, 

защитени от авторското право и 

сродните му права, носителите на 

авторски права върху които не са 

били идентифицирани или ако са 

идентифицирани, са с неустановено 

местоположение, т.нар. осиротели 

произведения, е ключова мярка по 

Програмата в областта на цифровите 

технологии за Европа съгласно 

Съобщението на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

икономическия и социален комитет и 

Комитета на регионите – Програма в 

областта на цифровите технологии за 

Европа. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Изключителните права на авторите 

за възпроизвеждане и предоставяне на 

публично разположение на техните 

произведения, хармонизирани с 

Директива 2001/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 май 2001 

година относно хармонизирането на 

някои аспекти на авторското право и 

сродните му права в информационното 

общество, изисква предварителното 

съгласие на автора за цифровизацията 

на дадено произведение и неговото 

(4) Изключителните права на 

носителите на авторски права за 

възпроизвеждане и предоставяне на 

публично разположение на техните 

произведения, хармонизирани с 

Директива 2001/29/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 май 2001 

година относно хармонизирането на 

някои аспекти на авторското право и 

сродните му права в информационното 

общество, изисква предварителното 

съгласие на носителя на авторски 

права за цифровизацията на дадено 
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предоставяне на разположение. произведение и неговото предоставяне 

на разположение. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Авторското право представлява 

икономическата основа за 

творческата индустрия, тъй като 

стимулира иновациите, творческия 

процес, инвестициите и продукцията. 

Следователно масовата 

цифровизация и разпространението 

на произведения са средство за 

защита на европейското културно 

наследство. Авторското право е 

важен инструмент за гарантиране 

възнаграждаването на творческия 

сектор за неговата работа. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Кинематографските, аудио- и 

аудио-визуалните произведения в 

архивите на обществени излъчващи 

организации, които самите те са 

продуцирали, включват осиротели 

произведения. Предвид специалното 

положение на излъчващите 

оператори в качеството им на 

продуценти на аудио- и аудио-

визуални материали и 

необходимостта да се приемат мерки 

за ограничаване на случаите на 

осиротели произведения в бъдеще, е 

целесъобразно да се определи краен 

срок за прилагането на настоящата 

директива по отношение на 

произведенията, които се намират в 

заличава се 
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архивите на излъчващите 

организации. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) От основно значение е да се 

предотврати възникването в бъдеще 

на нови осиротели произведения 

предвид непрекъснато увеличаващото 

се в цифровата ера производство и 

разпространение на творческо 

съдържание онлайн. Нужно е ясно 

указание за това, как да се 

идентифицират носителите на 

авторски права и как да се установява 

местоположението им, освен това е 

необходимо специално регистриране 

като предпоставка за пълноценно 

упражняване на правата. Необходимо 

е също така да се създаде солидна 

рамка за придобиване на права. 

Правната рамка следва да бъде 

отворена за технически новости и 

достатъчно гъвкава, за да позволява 

бъдещи договори между носителите 

на права. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За целите на настоящата директива 

кинематографските, аудио- и аудио-

визуалните произведения в архивите на 

обществените излъчващи организации 

следва да се възприемат като 

включващи произведения, поръчани от 

тези организации за изключително 

ползване от самите тях. 

(9) За целите на настоящата директива 

звукозаписите, кинематографските, 

аудио- и аудио-визуалните 

произведения в архивите на 

обществените излъчващи организации 

следва да се възприемат като 

включващи произведения, които са 

били поръчани от тези организации за 
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изключително ползване от самите тях. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) С цел да се запазят добрите 

отношения с международната общност 

настоящата директива следва да се 

прилага единствено за произведения, 

които са публикувани или излъчени за 

първи път в дадена държава членка. 

(11) С цел да се запазят добрите 

отношения с международната общност 

настоящата директива следва да се 

прилага единствено за произведения, 

които са публикувани или излъчени за 

първи път на територията на дадена 

държава членка. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Преди да може да се определи като 

осиротяло произведение, дадено 

произведение трябва да бъде подложено 

на съвестно и рационално щателно 

издирване за установяване на неговия 

автор. На държавите членки следва да 

бъде позволено да осигурят 

провеждането на такова щателно 

издирване от организациите, посочени в 

настоящата директива, или от други 

организации. 

(12) Преди да може да се определи като 

осиротяло произведение, дадено 

произведение трябва да бъде подложено 

на съвестно и рационално щателно 

издирване за установяване на носителя 

на авторските права върху него. На 

държавите членки следва да бъде 

позволено да осигурят провеждането на 

такова щателно издирване от 

организациите, посочени в настоящата 

директива, или от други оправомощени 

организации. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Целесъобразно е да се осигури 

хармонизиран подход във връзка с 

посоченото щателно издирване с цел да 

(13) Целесъобразно е да се осигури 

хармонизиран подход във връзка с 

посоченото щателно издирване с цел да 
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се осигури висока степен на защита на 

авторските права в Съюза. Щателното 

издирване следва да включва справка с 

общодостъпни бази данни, които 

предоставят информация за 

положението с авторските права на 

дадено произведение. Освен това за да 

се избегне дублирането на 

скъпоструващата цифровизация, 

държавите членки следва да гарантират, 

че ползването на осиротели 

произведения от организациите, 

посочени в настоящата директива, е 

документирано в общодостъпни бази 

данни. Доколкото е възможно, 

общодостъпните бази данни, 

отразяващи резултатите от издирването 

и ползването на осиротели 

произведения, следва да бъдат 

създадени и използвани така, че да има 

взаимовръзка на общоевропейско 

равнище и да се правят справки, като се 

ползва една входна точка. 

се осигури висока степен на защита на 

авторските права в Съюза. Щателното 

издирване следва да включва справка с 

общодостъпни бази данни, които 

предоставят информация за 

положението с авторските права на 

дадено произведение. С цел да се 

избегне дублирането на усилията за 

издирване щателното издирване 

следва да се провежда само в 

държавата членка, в която 

произведението е било публикувано 

или излъчено за първи път. Освен това 

за да се избегне дублирането на 

скъпоструващата цифровизация и да се 

установи дали дадено произведение е 

получило статут на осиротяло 

произведение в друга държава членка, 

държавите членки следва да гарантират, 

че резултатите от щателните 

издирвания, проведени на тяхна 

територия, и ползването на осиротели 

произведения от организациите, 

посочени в настоящата директива, се 

документират в общодостъпни бази 

данни. Доколкото е възможно, следва да 

бъдат създадени и използвани 

безплатни общодостъпни бази данни, 

отразяващи резултатите от издирването 

и ползването на осиротели 

произведения, така че да има 

взаимовръзка и оперативна 

съвместимост на общоевропейско 

равнище и да се правят справки, като се 

ползва една входна точка. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Осиротелите произведения може да 

имат няколко автори или да включват 

други произведения или защитено 

съдържание. Настоящата директива 

следва да не засяга правата на известни 

или установени носители на авторски 

(14) Осиротелите произведения може да 

имат няколко носители на авторски 

права или да включват други 

произведения или защитено 

съдържание. Настоящата директива 

следва да не засяга правата на известни 
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права. или установени носители на авторски 

права. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) С цел да се избегне дублирането 

на усилията за издирване щателното 

издирване следва да се провежда само 

в държавата членка, в която 

произведението е било публикувано 

или излъчено за първи път. С цел да се 

предостави възможност на 

останалите държави членки да 

проверяват дали статутът на дадено 

произведение е бил установен в друга 

държава членка, държавите членки 

следва да гарантират 

документирането на резултатите от 

щателните издирвания, проведени на 

тяхна територия, в общодостъпна 

база данни. 

заличава се 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Целесъобразно е да се гарантира, 

че авторите имат правото да прекратят 

статута на осиротяло произведение, в 

случай че същите предявят 

претенции към тяхното 

произведение. 

(16) В случай че носителите на 

авторски права предявят претенции 

към своите произведения, те следва да 

имат правото да прекратят статута на 

осиротяло произведение на тези 

произведения по отношение на себе 

си. Държавите членки следва да 

гарантират, че такива носители на 

авторски права получават подходящо 

и справедливо възнаграждение за 

използването на техните 

произведения в миналото. 
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Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 16 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) Ако след издирване, което не е 

щателно и разумно или не е проведено 

добросъвестно, за дадено произведение 

се установи погрешно, че е осиротяло 

произведение, държавите членки 

следва да предвидят, че ползвателят 

носи отговорност за нарушаване на 

авторското право в съответствие с 

приложимите национални разпоредби 

и правото на Съюза. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) С цел да се насърчат ученето и 

културата, държавите членки следва да 

позволят на библиотеките, учебните 

заведения и музеите, които са 

общодостъпни, както и на архивите, 

институциите за съхраняване на 

филмовото наследство и обществените 

излъчващи организации да предоставят 

достъп до осиротели произведения и да 

ги възпроизвеждат, при условие че 

начинът, по който ги ползват, отговаря 

на тяхното обществено предназначение, 

а именно съхранение, реставрация и 

осигуряване на културно-образователен 

достъп до произведенията, които са 

част от техните колекции. 

Институциите за съхраняване на 

филмовото наследство следва, за 

целите на настоящата директива, да 

включват организациите, които 

държавите членки са определили за 

събиране, каталогизация, съхраняване и 

реставрация на филми, които са част от 

тяхното културно наследство. 

(17) С цел да се насърчат ученето и 

културата, държавите членки следва да 

позволят на библиотеките, учебните 

заведения и музеите, които са 

общодостъпни, както и на архивите, 

институциите за съхраняване на 

филмовото и аудионаследство и 

обществените излъчващи организации 

да възпроизвеждат и да предоставят 

достъп до осиротели произведения 

съгласно Директива 2001/29/ЕО, при 

условие че начинът, по който ги 

ползват, отговаря на тяхното 

обществено предназначение и осигурява 

културно-образователен достъп до 

произведенията. Институциите за 

съхраняване на филмовото и 

аудионаследство следва, за целите на 

настоящата директива, да включват 

организациите, които държавите членки 

са определили за събиране, 

каталогизация, съхраняване и 

реставрация на филми и звукозаписи, 

които са част от тяхното културно 
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наследство. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Наличието на договорни 

разпоредби може да се отрази 

благоприятно върху цифровизацията на 

европейското културно наследство, тъй 

като се разбира, че библиотеките, 

учебните заведения, музеите или 

архивите и институциите за съхраняване 

на филмовото наследство могат да 

сключват споразумения с търговски 

партньори за цифровизацията на 

осиротели произведения и 

предоставянето на достъп до тях с оглед 

на позволеното им ползване съгласно 

настоящата директива. Посочените 

разпоредби може да включват 

финансови вноски от споменатите 

партньори. 

(18) Наличието на договорни 

разпоредби може да се отрази 

благоприятно върху цифровизацията на 

европейското културно наследство, тъй 

като се разбира, че библиотеките, 

учебните заведения, музеите или 

архивите, както и институциите за 

съхраняване на филмовото и 

аудионаследство и обществените 

излъчващи организации могат да 

сключват споразумения с търговски 

партньори за цифровизацията на 

осиротели произведения и 

предоставянето на достъп до тях с оглед 

на позволеното им ползване съгласно 

настоящата директива. Посочените 

разпоредби може да включват 

финансови вноски от споменатите 

партньори. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) С цел да се увеличи достъпът на 

гражданите на ЕС до европейското 

културно наследство е необходимо 

също така да се гарантира, че 

осиротелите произведения, които са 

били цифровизирани и предоставени на 

обществено разположение в една 

държава членка, са на разположение и в 

другите държави членки. 

Общодостъпните библиотеки, учебни 

заведения, институции за съхраняване 

на филмовото наследство и обществени 

(19) С цел да се увеличи достъпът на 

гражданите на ЕС до европейското 

културно наследство е необходимо 

също така да се гарантира, че 

осиротелите произведения, които са 

били цифровизирани и предоставени на 

обществено разположение в една 

държава членка, са на разположение и в 

другите държави членки. Библиотеки, 

учебни заведения, институции за 

съхраняване на филмовото наследство и 

обществени излъчващи организации, 



 

 

 PE493.556/ 10 

 BG 

излъчващи организации, които ползват 

дадено осиротяло произведение с цел да 

постигнат тяхното обществено 

предназначение, следва да бъдат в 

състояние да предоставят достъп до 

въпросното осиротяло произведение в 

останалите държави членки. 

които ползват дадено осиротяло 

произведение с цел да постигнат 

тяхното обществено предназначение, 

следва да бъдат в състояние да 

предоставят достъп до въпросното 

осиротяло произведение в останалите 

държави членки. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Настоящата директива не 

накърнява разпоредбите, които 

съществуват в държавите членки по 

отношение на управлението на правата, 

например колективните лицензи с 

разширен обхват. 

(20) Настоящата директива не 

накърнява разпоредбите в държавите 

членки по отношение на всякаква 

форма на системите за управление на 

правата, например колективните 

лицензи с разширен обхват. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) На държавите членки следва 

също така да им бъде позволено да 

ползват осиротелите произведения за 

цели, които са отвъд общественото 

предназначение на организациите, 

попадащи в обхвата на настоящата 

директива. В подобни обстоятелства 

правата и законните интереси на 

носителите на авторски права следва 

да бъдат защитени. 

заличава се 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 22 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Когато съгласно условията на 

настоящата директива дадена 

държава членка разреши осиротели 

произведения да се ползват от 

обществени библиотеки, учебни 

заведения, музеи, архиви, институции 

за съхраняване на филмовото 

наследство и обществени излъчващи 

организации за цели, които са отвъд 

тяхното обществено предназначение, 

на носителите на авторски права, 

които предявят претенции към 

своите произведения, следва да се даде 

възнаграждение. Посоченото 

възнаграждение следва да бъде 

съобразено с типа на произведението 

и съответното му ползване. 

Държавите членки могат да 

предвидят събраните от подобно 

ползване на осиротелите 

произведения за целите на 

възнаграждението приходи, останали 

непотърсени след изтичане на 

крайния срок, определен в 

настоящата директива, да се 

използват за финансиране на 

източници на данни за правата, 

които ще улеснят щателното 

издирване по евтин и автоматизиран 

начин, според категориите на 

произведенията, попадащи 

действително или потенциално в 

обхвата на приложение на 

настоящата директива. 

заличава се 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящата директива обхваща някои 

начини на ползване на осиротели 

произведения от обществени 

библиотеки, учебни заведения или 

1. Настоящата директива обхваща някои 

начини на ползване на осиротели 

произведения от обществени 

библиотеки, учебни заведения или 
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музеи, както и от архиви, институции за 

съхраняване на филмовото наследство 

и обществени излъчващи организации. 

музеи, както и от архиви, институции за 

съхраняване на филмовото и 

аудионаследство, издатели и 

обществени излъчващи организации, 

установени в държавите членки. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящата директива се прилага по 

отношение на произведения, които са 

публикувани или излъчени за първи път 

в някоя държава членка и 

представляват: 

2. Настоящата директива се прилага по 

отношение на произведения, защитени 

от авторското право и сродните му 

права, които са публикувани или 

излъчени за първи път на 

територията на някоя държава членка 

и се намират в колекциите на 

посочените в член 1, параграф 1 

организации, и представляват: 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1) произведения, публикувани под 

формата на книги, специализирани 

издания, вестници, списания или в друг 

писмен вид, които са част от 

колекциите на обществени 

библиотеки, учебни заведения, музеи 

или архиви, или 

1) произведения под формата на книги, 

специализирани издания, вестници, 

списания или в друг писмен и печатен 

вид, или  

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2) кинематографски или аудио-визуални 

произведения, които са част от 

2) звукозаписи, кинематографски или 
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колекциите на институции за 

съхраняване на филмовото 

наследство, или 

аудио-визуални произведения. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) кинематографски, аудио- или 

аудио-визуални произведения, 

продуцирани от обществени 

излъчващи организации преди 31 

декември 2002 г., които са част от 

техния архив. 

заличава се 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящата директива се 

прилага също така по отношение на 

произведенията, които съставляват 

неразделна или включена част от 

произведенията,  посочени в параграф 

2, в т.ч. изящни изкуства, 

фотография, илюстрации, дизайн, 

архитектура, скици на последните и 

други произведения. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Дадено произведение се счита за 

осиротяло произведение, ако носителят 

на авторските права за него не е 

идентифициран или, в случай че е 

идентифициран, неговото 

1. Дадено произведение – обект на 

авторското право и сродните му 

права, се счита за осиротяло 

произведение, ако носителят на 

авторските права за него не е 
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местоположение не е установено след 

провеждане и документиране на 

щателно издирване на носителя на 

авторските права в съответствие с 

член 3. 

идентифициран или в случай че е 

идентифициран, неговото 

местоположение не може да бъде 

установено, въпреки че е проведено и 

документирано щателно издирване в 

съответствие с член 3. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В случай че за дадено произведение 

има повече от един носител на авторски 

права и един от тези носители на 

авторски права е идентифициран и с 

установено местоположение, същото 

произведение не се счита за осиротяло 

произведение. 

2. В случай че за дадено произведение 

има повече от един носител на авторски 

права и най-малко един от тези 

носители на авторски права не е бил 

идентифициран или ако е 

идентифициран, местоположението 

му не е било установено след щателно 

издирване, извършено и 

документирано в съответствие с 

член 3, същото произведение се счита за 

осиротяло произведение по отношение 

на правата на носителя на авторски 

права, който не е идентифициран или 

е с неустановено местоположение. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Параграф 2 не засяга правата по 

отношение на произведението на 

носител на авторски права, който е 

идентифициран и с установено 

местоположение. 
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Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел да се установи дали дадено 

произведение е осиротяло произведение 

организациите, посочени в член 1, 

параграф 1, гарантират провеждането на 

щателно издирване за всяко 

произведение, като се консултират със 

съответните източници на информация 

за категорията на въпросните 

произведения. 

1. С цел да се установи дали дадено 

произведение е осиротяло произведение 

организациите, посочени в член 1, 

параграф 1, гарантират провеждането на 

щателно издирване по добросъвестен 

начин, като се консултират със 

съответните източници на информация 

за категорията на въпросните 

произведения. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. В случай че за 

кинематографичното или 

аудиовизуалното произведение, което 

е обект на добросъвестно и щателно 

издирване, се знае, че е съвместна 

продукция, това издирване трябва да 

се проведе във всяка една от 

държавите членки, участвали в 

съвместната продукция. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Съответните източници за всяка 

категория произведения се определят от 

всяка държава членка в консултация с 

носителите на авторски права и 

ползвателите и включват източниците, 

посочени в приложението. 

2. Съответните източници за всяка 

категория от въпросните произведения 

се определят от всяка държава членка в 

консултация с носителите на авторски 

права и ползвателите и включват най-

малко източниците, посочени в 

приложението. 
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Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Източниците, изброени в насоките за 

комплексна проверка, които са 

посочени в точка 1 от „Меморандум 

за разбирателство относно 

ръководството за щателно издирване 

във връзка с осиротели произведения“. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. В случай че щателното издирване 

е проведено от организация, различна 

от организациите, посочени в член 1, 

параграф 1, то въпросната 

организация носи отговорност за 

извършеното издирване. 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изисква се провеждане на щателно 

издирване само в държавата членка, в 

която публикацията или излъчването са 

се състояли за първи път. 

3. Провежда се щателно издирване 

само на територията на държавата 

членка, в която публикацията или 

излъчването са се състояли за първи 

път. То се провежда добросъвестно, 

преди произведението да бъде 

използвано. 
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Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Ако има доказателства, които 

предполагат, че в създаването на 

произведението са участвали 

носители на авторски права от 

територията на други държави 

членки, щателното издирване се 

счита за приключено само ако 

обхваща териториите на тези 

държави членки. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 3 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки гарантират, че 

резултатите от щателните издирвания на 

тяхна територия са документирани в 

общодостъпна база данни. 

4. Държавите-членки гарантират, че 

резултатите от щателните издирвания на 

тяхна територия са документирани в 

общодостъпна база данни. Базите 

данни на държавите членки се 

проектират и реализират така, че да 

позволяват взаимосвързаност 

помежду си на паневропейско 

равнище. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират 

възможността даден носител на 

авторски права за произведение, 

считано за осиротяло, да може по всяко 

време да прекрати този му статут. 

1. Държавите членки гарантират 

възможността всеки носител на 

авторски права за произведение, 

считано за осиротяло, да има право по 

всяко време да прекрати този му статут 

по отношение на правата, които той 

притежава. 
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Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Едно произведение престава да 

бъде осиротяло произведение само в 

случай че всички носители на 

авторски права за въпросното 

произведение бъдат идентифицирани 

или местоположението им бъде 

установено. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Независимо от това, освен ако в 

член 7 не е предвидено друго, 

организациите, посочени в член 1, 

параграф 1, не могат да ползват 

осиротели произведения за постигане на 

цели, различни от тяхното обществено 

предназначение, а именно съхранение, 

реставрация и осигуряване на културно-

образователен достъп до произведения, 

които са част от техните колекции. 

2. Организациите, посочени в член 1, 

параграф 1, не могат да ползват 

осиротели произведения за постигане на 

цели, различни от тяхното обществено 

предназначение, а именно съхранение, 

реставрация и осигуряване на културно-

образователен достъп до произведения, 

които са част от техните колекции. 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Ако в случай на осиротяло 

произведение един или повече от 

носителите на авторски права е/са 

идентифициран(и), но е/са с 

неустановено местоположение, 

името/имената на носителя(-ите) на 
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авторски права се посочват всеки 

път, когато се ползва произведението. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Настоящата директива не засяга 

свободата на такива организации да 

сключват договори с цел изпълнение на 

тяхното обществено предназначение. 

3. Настоящата директива не засяга 

свободата на такива организации да 

сключват договори с цел изпълнение на 

тяхното обществено предназначение и 

по-специално договори за публично-

частни партньорства. 

 

Изменение 43 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите-членки гарантират, че 

организациите, посочени в член 1, 

параграф 1, документират техните 

щателните издирвания и записват на 

общодостъпно място ползването на 

осиротели произведения. 

заличава се 

 

Изменение  44 + 45 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Държавите членки гарантират, 

че организациите, посочени в член 1, 

параграф 1, ползващи дадено 

осиротяло произведение в 

съответствие с член 6, параграф 1: 

 1) документират провежданите от 

тях щателни издирвания; 
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 2) документират на общодостъпно 

място ползването от тях на 

осиротели произведения; 

 3) при всяко ползване на осиротяло 

произведение, за което един или 

повече от носителите на авторски 

права е идентифициран, но с 

неустановено местоположение, 

посочват името на този носител на 

авторски права; 

 Държавите членки гарантират, че 

носител на авторски права, който е 

прекратил статута на осиротяло 

произведение по отношение на 

правата, които притежава съгласно 

разпоредбата на член 5, параграф 1, 

получава подходящо и справедливо 

възнаграждение за ползването на 

това произведение. 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 4 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Държавите членки съобщават на 

Комисията за списъка и онлайн 

местоположението на базите данни 

на тяхна територия, както и всяка 

последваща тяхна модификация, в 

които организациите, посочени в член 

1, параграф 1, документират 

водените от тях щателни 

издирвания и ползването от тяхна 

страна на осиротели произведения. 

Комисията предава тази информация 

на всички държави членки. 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 4 в (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4в. За да се избегне дублиране на 

скъпоструващата цифровизация, 

държавите членки разрешават на 

организациите, посочени в член 1, 

параграф 1, да осъществят връзка 

помежду си, за да могат взаимно да си 

предоставят достъп до осиротелите 

произведения, които се съдържат в 

съответните им колекции. 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 7 заличава се 

Разрешено ползване на осиротели 

произведения 

 

1. Държавите-членки могат да 

разрешават на организациите, 

посочени в член 1, параграф 1, да 

ползват осиротели произведения за 

цели, различни от предвидените в 

член 6, параграф 2, при условие че: 

 

(1) организациите, посочени в член 1, 

параграф 1, документират техните 

щателните издирвания; 

 

(2) организациите документират на 

общодостъпно място ползваните от 

тях осиротели произведения; 

 

(3) в случай на осиротяло 

произведение, чийто носител на 

авторски права е идентифициран, но 

с неустановено местоположение, 

името на носителя на авторските 

права се посочва за всяко ползване на 

произведението; 

 

(4) носителите на авторски права, 

които прекратяват статута на 

осиротяло произведение по смисъла на 

член 5, получават възнаграждение за 
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ползването на произведението от 

организациите, посочени в член1, 

параграф 1; 

(5) носителите на авторски права 

могат да поискат възнаграждението 

си по точка 4 в рамките на срок, 

който се определя от държавите-

членки и не е по-кратък от пет 

години от датата на действието, 

което поражда право за предявяване 

на претенции. 

 

2. Държавите-членки могат да 

определят по какъв начин ще 

разрешават ползването на осиротели 

произведения по смисъла на 

параграф 1 и са свободни да решават 

как да използват приходите, за които 

не са предявени претенции след 

изтичането на срока, определен в 

съответствие с параграф 1, точка 5. 

 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7а 

 Разпоредби относно системите за 

управление на права 

 Настоящата директива не накърнява 

разпоредбите на държавите членки 

по отношение на всякаква форма на 

системи за управление на права, 

например колективни лицензи с 

разширен обхват. 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 7 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7б  
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 Превантивни мерки 

 В координация със заинтересованите 

страни държавите членки 

насърчават всички превантивни 

мерки, които биха могли да 

ограничат появата на осиротели 

произведения в бъдеще и да намалят 

техния брой. 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Настоящата директива не 

накърнява разпоредбите на 

държавите членки относно 

мащабната цифровизация на 

произведения, например тези, които 

се отнасят до произведения, 

изчерпани в търговската мрежа. 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Разпоредбите на настоящата 

директива се прилагат по отношение на 

всички произведения, посочени в член 

1, които към [дата на транспониране] 

са защитени от законодателството на 

държавите членки в областта на 

авторските права. 

1. Разпоредбите на настоящата 

директива се прилагат по отношение на 

всички произведения, посочени в член 

1, които са защитени от 

законодателството на държавите членки 

в областта на авторските права към 

[дата на транспониране] или след 

тази дата. 
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Изменение  53 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими, за да се съобразят с 

настоящата директива не по-късно от 

[…] г. Те незабавно съобщават на 

Комисията текста на тези разпоредби и 

прилагат таблица на съответствието 

между разпоредбите и настоящата 

директива. 

1. Държавите членки въвеждат в сила 

законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, 

необходими за да се съобразят с 

настоящата директива не по-късно от 

[две години след датата на влизане в 

сила на настоящата директива]. Те 

незабавно съобщават на Комисията 

текста на тези разпоредби и прилагат 

таблица на съответствието между 

разпоредбите и настоящата директива. 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията преразглежда периодично 

развитието на източниците на 

информация за правата и минимум една 

година след влизането в сила на 

настоящата директива и на годишни 

интервали след това представя доклад 

относно евентуалното включване в 

обхвата на приложение на настоящата 

директива на произведения или на друг 

вид защитено съдържание, които 

понастоящем не са включени в същия 

обхват, и по-специално звукозаписи и 

самостоятелни снимки и други 

изображения. 

Комисията преразглежда периодично 

развитието на източниците на 

информация за правата и минимум една 

година след влизането в сила на 

настоящата директива и на годишни 

интервали след това представя доклад 

относно евентуалното включване в 

обхвата на приложение на настоящата 

директива на бенефициери, различни 

от изброените в член 1, параграф 1, и 

на произведения или на друг вид 

защитено съдържание, които 

понастоящем не са включени в същия 

обхват, и по-специално самостоятелни 

снимки и други изображения, както и 

непубликувани произведения от 

всякакъв вид, създадени в Европа. 
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Изменение  55 

Предложение за директива 

Приложение – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Източниците, посочени в член 3, 

параграф 2, са както следва: 

В източниците, посочени в член 3, 

параграф 2, се включват както следва: 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Приложение – точка 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Законово депозиране на 

произведения; 

a) Каталози на законово депозирани 

произведения; 

 

Изменение  57 

Предложение за директива 

Приложение – точка 3 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Асоциацията на издателите в 

съответната държава и сдруженията на 

писателите и на журналистите; 

a) Издателите и асоциацията на 

издателите в съответната държава и 

сдруженията на писателите и на 

журналистите; 

 

Изменение  58 

Предложение за директива 

Приложение – точка 3 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Законово депозиране на 

произведения; 

б) Каталози на законово депозирани 

произведения; 
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Изменение  59 

Предложение за директива 

Приложение – точка 5 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) Законово депозиране на 

произведения; 

a) Каталози на законово депозирани 

произведения; 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Приложение – точка 5 – буква г а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) Посочени имена и друга 

информация на опаковката на 

произведението; 

 

Изменение  61 

Предложение за директива 

Приложение – точка 5 – буква г б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) списъци с бази данни/членство на 

всички релевантни асоциации или 

институции, които представляват 

релевантна категория носители на 

авторски права. 

 


