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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Новите технологии дават 
възможност за автоматизиран 
компютърен анализ на информация в 
цифрова форма, като например текст, 
звук, изображения или данни, което 
обикновено се нарича „извличане на 
информация от текст и данни“. Тези 
технологии позволяват на научните 
изследователи да обработват големи 
обеми информация, за да придобият
нови знания и да разкрият нови 
тенденции. Докато технологиите за 
извличане на информация от текст и 
данни преобладават в цифровата 
икономика, широко разпространено е 
схващането, че извличането на 
информация от текст и данни може да 
бъде от особено голяма полза за 
научноизследователската общност и по 
такъв начин да насърчи новаторството. 
В Съюза обаче научните организации, 
като например университетите и 
научните институти, се сблъскват с 
правна несигурност относно степента, 
до която могат да извличат съдържание 
при извличането на информация от 
текст и данни. В някои случаи 
извличането на информация от текст и 
данни може да включва действия, 
защитени с авторско право и/или sui 
generis право върху базите данни, 
особено възпроизвеждането на 
произведения или други обекти и/или 
извличането на съдържание от базите 
данни. Когато не е предвидено 
приложимо изключение или 

(8) Новите технологии дават 
възможност за автоматизиран 
компютърен анализ на информация в 
цифрова форма, като например текст, 
звук, изображения или данни, което 
обикновено се нарича „извличане на 
информация от текст и данни“. Тези 
технологии позволяват обработване на
големи обеми информация с цел 
придобиване на нови знания и 
откриване на нови тенденции. Докато 
технологиите за извличане на 
информация от текст и данни 
преобладават в цифровата икономика, 
широко разпространено е схващането, 
че извличането на информация от текст 
и данни може да бъде от особено голяма 
полза за научноизследователската 
общност и по такъв начин да насърчи 
новаторството, устойчивия растеж и 
заетостта. В Съюза обаче научните 
организации, като например 
университетите и научните институти, 
се сблъскват с правна несигурност 
относно степента, до която могат да 
извличат съдържание при извличането 
на информация от текст и данни. В 
някои случаи извличането на 
информация от текст и данни може да 
включва действия, защитени с авторско 
право и/или sui generis право върху
базите данни, особено 
възпроизвеждането на произведения 
или други обекти и/или извличането на 
съдържание от базите данни. Когато не 
е предвидено приложимо изключение 
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ограничение, ще се изисква разрешение 
от носителите на права, за да се 
предприемат такива действия. Освен 
това извличането на информация от 
текст и данни може да се извършва във 
връзка с обикновени факти или данни, 
които не са защитени с авторско право, 
и в такива случаи няма да се изисква 
разрешение.

или ограничение, ще се изисква 
разрешение от носителите на права, за 
да се предприемат такива действия. 
Освен това извличането на информация 
от текст и данни може да се извършва 
във връзка с обикновени факти или 
данни, които не са защитени с авторско 
право, и в такива случаи няма да се 
изисква разрешение.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правото на Съюза вече 
предвижда някои изключения и 
ограничения, обхващащи използването 
за целите на научните изследвания, 
които може да се прилагат за действията 
по извличане на информация от текст и 
данни. Тези изключения и ограничения 
обаче не са задължителни и не са изцяло 
адаптирани към използването на 
технологии в областта на научните 
изследвания. Нещо повече, когато 
научните изследователи имат 
правомерен достъп до съдържание, 
например чрез абонаменти за 
публикации или лицензии за свободен 
достъп, условията на лицензиите може 
да изключват извличането на 
информация от текст и данни. Тъй като 
научните изследвания все повече се 
извършват с помощта на цифрови 
технологии, съществува риск да 
пострада конкурентната позиция на 
Съюза като научноизследователско 
пространство, освен ако не се 
предприемат стъпки за премахване на 
правната несигурност при извличането 
на информация от текст и данни.

(9) Правото на Съюза вече 
предвижда някои изключения и 
ограничения, обхващащи използването 
за целите на научните изследвания, 
които може да се прилагат за действията 
по извличане на информация от текст и 
данни. Тези изключения и ограничения 
обаче не са задължителни и не са изцяло 
адаптирани към използването на 
технологии в областта на научните 
изследвания. Нещо повече, когато 
научните изследователи имат 
правомерен достъп до съдържание, 
например чрез абонаменти за 
публикации или лицензии за свободен 
достъп, условията на лицензиите може 
да изключват извличането на 
информация от текст и данни. Тъй като 
научните изследвания все повече се 
извършват с помощта на цифрови 
технологии, съществува риск да 
пострада конкурентната позиция на 
Съюза като научноизследователско 
пространство и лидер в икономиката, 
основана на данни, освен ако се 
предприемат стъпки за премахване на 
правната несигурност при извличането 
на информация от текст и данни.
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Правото на Съюза следва да 
отчита, че извличането на 
информация от текст и данни има 
огромен потенциал за използване 
както в официална, така и в 
неофициална изследователска среда, и 
следва да признава потенциала на 
извличането на информация от 
текст и данни за стимулирането на 
значителни иновации, растеж и 
заетост.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въпросната правна несигурност 
следва да се премахне, като се въведе 
задължително изключение за правото на 
възпроизвеждане, както и за правото да 
не се допуска извличане от база данни. 
Новото изключение не бива да 
накърнява действащото задължително 
изключение за временните действия на 
възпроизвеждане по член 5, параграф 1 
от Директива 2001/29, което следва да 
продължи да се прилага по отношение 
на способите за извличане на 
информация от текст и данни, които не 
предполагат да се правят копия извън 
обхвата на изключението. Научните 
организации следва също така да се 
възползват от изключението, когато 
участват в публично-частни 
партньорства.

(10) Въпросната правна несигурност 
следва да се премахне, като се въведе 
задължително изключение за правото на 
възпроизвеждане, както и за правото да 
не се допуска извличане от база данни, 
включително необработени данни. 
Новото изключение не следва да 
накърнява действащото задължително 
изключение за временните действия на 
възпроизвеждане по член 5, параграф 1 
от Директива 2001/29, което следва да 
продължи да се прилага по отношение 
на способите за извличане на 
информация от текст и данни, които не 
предполагат да се правят копия извън 
обхвата на изключението. По-голямата 
част от извличането на информация 
от текст и данни, извършвано в 
отворения интернет, не включва 
постоянни копия и следователно се
различава значително от 
извличането на информация от 
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текст и данни за научни публикации.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Научните организации в целия 
Съюз представляват най-различни 
субекти, чиято основна цел е да 
провеждат научни изследвания или да 
извършват тази дейност в съчетание с 
предоставянето на образователни 
услуги. Поради многообразието на тези 
субекти е важно да има единно 
разбиране за бенефициерите на 
изключението. Въпреки различните 
правни форми и структури, научните 
организации във всички държави членки 
по принцип имат общата 
характеристика да работят като 
обществени организации или в 
контекста на призната от държавата 
мисия в обществен интерес. Мисията в 
обществен интерес може например да 
бъде отразена чрез публично 
финансиране или чрез норми в 
националното законодателство или 
договори за обществени поръчки. 
Същевременно организациите, върху 
които търговските предприятия имат 
решаващо влияние, което им дава 
възможност да упражняват контрол 
поради структурни причини, като 
например качеството им на акционери 
или членове, като това може да доведе 
до преференциален достъп до 
резултатите от научните изследвания, не 
следва да бъдат смятани за научни 
организации по смисъла на настоящата 
Директива.

(11) Научните организации в целия 
Съюз представляват най-различни 
субекти, чиято основна цел е да 
провеждат научни изследвания или да 
извършват тази дейност в съчетание с 
предоставянето на образователни 
услуги. Поради многообразието на тези 
субекти е важно да има единно 
разбиране за бенефициерите на 
изключението. Въпреки различните 
правни форми и структури научните 
организации във всички държави членки 
по принцип имат общата 
характеристика да работят като 
обществени организации или в 
контекста на призната от държавата 
мисия в обществен интерес. Мисията в 
обществен интерес може например да 
бъде отразена чрез публично 
финансиране или чрез норми в 
националното законодателство или 
договори за обществени поръчки. 
Същевременно организациите, върху 
които търговските предприятия имат 
решаващо влияние, което им дава 
възможност да упражняват контрол 
поради структурни причини, като 
например качеството им на акционери 
или членове, като това може да доведе 
до преференциален достъп до 
резултатите от научните изследвания, не 
следва да бъдат смятани за научни 
организации по смисъла на настоящата 
директива. Научните организации 
следва да включват университетите, 
включително инкубаторите за 
стартиращи предприятия към 
университетите, и научните 
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институти.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед на потенциално големия 
брой заявки за достъп и сваляне на 
техните произведения или други обекти,
носителите на права следва да имат 
възможност да прилагат мерки, когато 
има риск да бъдат застрашени 
сигурността и целостта на системите 
или базите данни, където са хоствани 
тези произведения или други обекти. 
Въпросните мерки не бива да 
надхвърлят необходимото за постигане 
на целта да се гарантира сигурността и 
целостта на системата и не бива да 
пречат на ефективното прилагане на 
изключението.

(12) С оглед на потенциално големия 
брой заявки за достъп и сваляне на 
техните произведения или други обекти 
носителите на права следва да имат 
възможност да прилагат мерки, когато 
има риск да бъдат застрашени 
сигурността и целостта на системите 
или базите данни, където са хоствани 
тези произведения или други обекти. 
Въпросните мерки не следва да 
надхвърлят необходимото за постигане 
на целта да се гарантира сигурността и 
целостта на системата и не бива да 
пречат на ефективното прилагане на 
изключението. Тези мерки не следва да 
възпрепятстват или да изключват 
възможността за разработване на 
инструменти за извличане на 
информация от текст и данни, 
различни от тези, които се предлагат 
от носителя на правото, при условие 
че са защитени сигурността и 
целостта на мрежите и на базите 
данни.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Не е необходимо да се 
предвижда обезщетение за носителите 
на права по отношение на използването 
в обхвата на въведеното с настоящата 
директива изключение за извличането 
на информация от текст и данни, 

(13) Не е необходимо да се 
предвижда обезщетение за носителите 
на права по отношение на използването 
в обхвата на въведеното с настоящата 
директива изключение за извличането 
на информация от текст и данни, 
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предвид това, че с оглед на естеството 
и обхвата на изключението се очаква 
вредите да бъдат минимални.

предвид това, че не би имало 
необосновано увреждане на 
интересите на носителите на права. 
Използването в рамките на 
изключението за извличане на 
информация от текст и данни също 
не би било в противоречие с 
нормалното използване на 
произведенията по начин, който да 
изисква отделно обезщетение.

Изменение8

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Член 5, параграф 3, буква а) от 
Директива 2001/29/ЕО позволява на 
държавите членки да предвидят 
изключение или ограничение за правото 
на възпроизвеждане, съобщаване на 
публиката и предоставяне на публично 
разположение единствено за 
илюстриране при преподаване сред 
останалите видове използване. В 
допълнение към това член 6, параграф 2, 
буква б) и член 9, буква б) от Директива 
96/9/ЕО допускат използване на база 
данни и извличане или повторно 
използване на съществена част от 
нейното съдържание с цел да се 
илюстрира преподаване. Неясна е 
степента, до която тези изключения или 
ограничения се прилагат за цифровото 
използване. В допълнение към това 
липсва яснота по въпроса дали тези 
изключения или ограничения са 
приложими, когато преподаването се 
извършва онлайн и следователно в 
дистанционна форма. Нещо повече, 
съществуващата рамка не предвижда 
трансгранично действие. Това 
положение може да попречи на 
развитието на осъществявани с 
дигитални помощни средства 
преподавателски дейности и на 
дистанционното обучение. Поради това 

(14) Член 5, параграф 3, буква а) от 
Директива 2001/29/ЕО позволява на 
държавите членки да предвидят 
изключение или ограничение за правото 
на възпроизвеждане, съобщаване на 
публиката и предоставяне на публично 
разположение единствено за 
илюстриране при преподаване или за 
научни изследвания. В допълнение към 
това член 6, параграф 2, буква б) и член 
9, буква б) от Директива 96/9/ЕО 
допускат използване на база данни и 
извличане или повторно използване на 
съществена част от нейното съдържание 
с цел да се илюстрира преподаване. 
Освен че се прилагат различно в 
държавите членки, неясна е и
степента, до която тези изключения или 
ограничения се прилагат за цифровото 
използване. В допълнение към това 
липсва яснота по въпроса дали тези
изключения или ограничения са 
приложими, когато преподаването се 
извършва онлайн и следователно в 
дистанционна форма. Нещо повече, 
съществуващата рамка не предвижда 
трансгранично действие. Това 
положение може да попречи на 
развитието на осъществявани с 
дигитални помощни средства 
преподавателски дейности и на 
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е необходимо да се въведе ново 
задължително изключение или 
ограничение, за да се гарантира, че 
образователните институции се ползват 
от пълна правна сигурност, когато 
използват произведения или други 
обекти в дейностите за цифрово
преподаване, включително онлайн и 
през границите.

дистанционното обучение. Поради това 
е необходимо да се въведе ново 
задължително изключение или 
ограничение, за да се гарантира, че 
образователните институции се ползват 
от пълна правна сигурност, когато 
използват произведения или други 
обекти във всички дейности по
преподаване, включително онлайн и 
през границите.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Докато програмите за 
дистанционно обучение и 
трансгранично образование се 
разработват предимно на равнището на 
висшето образование, цифрови средства 
и ресурси все повече се използват на 
всички равнища на образованието, по-
специално за подобряване и обогатяване 
на ученето. Поради това изключението 
или ограничението, предвидено в 
настоящата директива, следва да бъде от 
полза за всички образователни 
институции в основното, средното, 
професионалното и висшето 
образование, доколкото те извършват 
образователна дейност с нетърговска 
цел. Организационната структура и 
средствата за финансиране на 
образователната институция не са 
решаващи фактори за определяне на 
нетърговския характер на дейността.

(15) Докато програмите за 
дистанционно обучение и 
трансгранично образование се 
разработват предимно на равнището на 
висшето образование, цифрови средства 
и ресурси все повече се използват на 
всички равнища на образованието, по-
специално за подобряване и обогатяване 
на ученето. Поради това изключението 
или ограничението, предвидено в 
настоящата директива, следва да бъде от 
полза за всички образователни 
институции в основното, средното, 
професионалното и висшето 
образование и за сертифицирани 
образователни програми, признати 
от държавите членки, както и за 
институции в областта на 
културното наследство и за научни 
организации, доколкото те извършват 
образователна дейност с нетърговска 
цел. Организационната структура и 
средствата за финансиране на 
образователната институция не са 
решаващи фактори за определяне на 
нетърговския характер на дейността.
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Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Изключението или 
ограничението следва да обхване 
цифровото използване на произведения 
и други обекти, като например части 
или откъси от произведения за 
подпомагане, обогатяване или 
допълване на преподаването, 
включително свързаните с него учебни 
дейности. Произведения или други 
обекти следва да се използват по силата 
на изключението или ограничението 
единствено в контекста на дейности по 
преподаване и учене, осъществявани 
под ръководството на образователни 
институции, включително по време на 
изпити, и да се ограничат само до 
необходимото за целите на такива 
дейности. Изключението или 
ограничението следва да обхване 
използването както чрез цифрови 
средства в класната стая, така и онлайн 
чрез сигурната електронна мрежа на 
образователната институция, достъпът 
до която следва да бъде защитен, по-
специално чрез процедури за 
автентификация. Изключението или 
ограничението следва да се разбира като 
обхващащо специфичните потребности 
от достъпност за хората с увреждания в 
контекста на илюстрирането при 
преподаване.

(16) Изключението или 
ограничението следва да обхване 
всички видове използване на 
произведения и други обекти, като 
например части или откъси от 
произведения за подпомагане, 
обогатяване или допълване на 
преподаването, включително свързаните 
с него учебни дейности. Произведения 
или други обекти следва да се използват 
по силата на изключението или 
ограничението единствено в контекста 
на дейности по преподаване и учене, 
осъществявани под ръководството на 
институции, които извършват  
образователни дейности, включително 
по време на изпити, и да се ограничат 
само до необходимото за целите на 
такива дейности. Изключението или 
ограничението следва да обхване 
използването както чрез цифрови 
средства в класната стая, така и онлайн 
чрез сигурната електронна мрежа на 
образователната институция, достъпът 
до която следва да бъде защитен, по-
специално чрез процедури за 
автентификация. Изключението или 
ограничението следва да се разбира като 
обхващащо специфичните потребности 
от достъпност за хората с увреждания в 
контекста на илюстрирането при 
преподаване.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Действията по опазването може (18) Действията по опазването може 
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да изискват възпроизвеждане на 
произведение или друг обект в сбирката 
на институция в областта на културното 
наследство и следователно разрешение 
от съответните носители на права. 
Институциите в областта на 
културното наследство са ангажирани 
с опазването на техните сбирки за
бъдещите поколения. Цифровите 
технологии предлагат нови начини за 
опазване на наследството в тези сбирки, 
но пораждат и нови предизвикателства. 
С оглед на тези нови предизвикателства 
е необходимо да се адаптира 
действащата правна рамка, като се 
предвиди задължително изключение за 
правото на възпроизвеждане, което ще 
позволи тези действия по опазването.

да изискват възпроизвеждане на 
произведение или друг обект в сбирката 
на институция в областта на културното 
наследство, научна организация и 
образователна институция и 
следователно разрешение от 
съответните носители на права. Тези 
институции са ангажирани с 
опазването на своитеите сбирки за 
бъдещите поколения. Цифровите 
технологии предлагат нови начини за 
опазване на наследството в тези сбирки, 
но пораждат и нови предизвикателства. 
С оглед на тези нови предизвикателства 
е необходимо да се адаптира 
действащата правна рамка, като се 
предвиди задължително изключение за 
правото на възпроизвеждане, което ще 
позволи тези действия по опазването.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Различните подходи в държавите 
членки към действията по опазването на 
институциите в областта на културното 
наследство затрудняват 
трансграничното сътрудничество и 
споделянето на средствата за опазване 
от институциите в областта на 
културното наследство на вътрешния 
пазар, което води до неефективно 
използване на ресурсите.

(19) Различните подходи в държавите 
членки към действията по опазването 
от страна на институциите в областта 
на културното наследство, научните 
организации и образователните 
институции затрудняват 
трансграничното сътрудничество и 
споделянето на средствата за опазване 
на вътрешния пазар, което води до 
неефективно използване на ресурсите. 
Държавите членки следва да 
улесняват трансграничния обмен на 
най-добри практики, нови технологии 
и техники за опазване.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Поради тази причина от 
държавите членки следва да се изисква 
да предвидят заключение, което да 
позволи на институциите в областта на 
културното наследство да 
възпроизвеждат произведения и други 
обекти за постоянно включване в 
техните сбирки с оглед на опазването 
им, например за да се решат въпросите 
на технологичното остаряване или 
влошаването на състоянието на 
първоначалните опори. Подобно 
изключение следва да даде възможност 
да се правят копия чрез подходящо 
средство, инструмент или технология за 
опазване, в достатъчен брой и на всеки 
етап от жизнения цикъл на 
произведението или другия обект, 
доколкото това е необходимо, за да се 
създаде копие единствено за целите на 
опазването.

(20) Поради тази причина от 
държавите членки следва да се изисква 
да предвидят изключение, което да 
позволи на институциите в областта на 
културното наследство, научните 
организации и образователните 
институции да възпроизвеждат 
произведения и други обекти за 
постоянно включване в техните сбирки 
с оглед на опазването им, например за
да се решат въпросите на 
технологичното остаряване или 
влошаването на състоянието на 
първоначалните опори. На тези 
субекти следва също да бъде позволено 
да изготвят 
вътрешноорганизационни копия за 
различни цели, включително във 
връзка със застраховане, уреждане на 
права и отпускане на кредити.
Подобно изключение следва да даде 
възможност да се правят копия чрез 
подходящо средство, инструмент или 
технология за опазване, в достатъчен 
брой и на всеки етап от жизнения цикъл 
на произведението или другия обект, 
доколкото това е необходимо, за да се 
създаде копие за целите на такова 
възпроизвеждане. Дейностите по 
възпроизвеждането може да се 
осъществяват в партньорство с други 
институции, установени в 
държавите членки.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По смисъла на настоящата 
директива произведенията и другите 
обекти следва да се смятат за постоянно 
включени в сбирката на институция в 

(21) По смисъла на настоящата 
директива произведенията и другите 
обекти следва да се смятат за постоянно 
включени в сбирката на институция в 
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областта на културното наследство, 
когато са собственост или постоянно 
във владение на институцията в 
областта на културното наследство, 
например в резултат на прехвърляне на 
собствеността или лицензионни 
споразумения.

областта на културното наследство, 
научна организация и образователна 
институция, когато са собственост, 
отдадени са в дългосрочен заем или са 
постоянно във владение на субекта, 
включително в резултат на 
прехвърляне на собствеността или 
лицензионни споразумения.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В предвидената от настоящата 
директива рамка държавите членки 
следва да могат да проявят гъвкавост в 
избора на конкретния вид механизъм, 
който ще даде възможност правата 
върху произведения извън търговско 
обращение да обхванат и правата на 
носителите на права, които не са 
представени от организацията за 
колективно управление на правата в 
съответствие с техните правни 
традиции, практика или особености. 
Въпросните механизми могат да 
включват разширено колективно 
лицензиране и презумпции за 
представителство.

(23) В предвидената от настоящата 
директива рамка държавите членки 
следва да могат да проявят гъвкавост в 
избора на конкретния вид механизъм, 
който ще даде възможност правата 
върху произведения извън търговско 
обращение да обхванат и правата на 
носителите на права, които не са 
представени или не са представени в 
достатъчна степен от организацията 
за колективно управление на правата в 
съответствие с техните правни 
традиции, практика или особености. 
Въпросните механизми могат да 
включват разширено колективно 
лицензиране и презумпции за 
представителство.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Като се има предвид 
разнообразието на произведения и други 
обекти в сбирките на институциите в 
областта на културното наследство, 
важно е въведените с настоящата 
директива лицензионни механизми да са 

(25) Като се има предвид 
разнообразието на произведения и други 
обекти в сбирките на институциите в 
областта на културното наследство, 
важно е въведените с настоящата 
директива лицензионни механизми да са 
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на разположение и да могат да се 
използват на практика за различните 
видове произведения и други обекти, 
включително фотографии, звукозаписи 
и аудио-визуални произведения. За да се 
отразят особеностите на различните 
категории произведения и други обекти 
по отношение на начините на 
публикуване и разпространение и за да 
се улесни използваемостта на 
въпросните механизми, може да се 
наложи държавите членки да въведат 
конкретни изисквания и процедури във 
връзка с практическото прилагане на 
тези лицензионни механизми. Уместно е 
в този процес държавите членки да се 
консултират с носителите на права, 
ползвателите и организациите за 
колективно управление.

на разположение и да могат да се 
използват на практика за различните 
видове произведения и други обекти, 
включително фотографии, звукозаписи 
и аудио-визуални произведения. За да се 
отразят особеностите на различните 
категории произведения и други обекти 
по отношение на начините на 
публикуване и разпространение и за да 
се улесни използваемостта на 
въпросните механизми, може да се 
наложи държавите членки да въведат 
конкретни изисквания и процедури във 
връзка с практическото прилагане на 
тези лицензионни механизми. Уместно е 
в този процес държавите членки да се 
консултират с носителите на права, 
институциите в областта на 
културата, ползвателите и 
организациите за колективно 
управление.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) По смисъла на настоящата 
директива е необходимо да се даде 
определение на понятието „публикация 
в пресата“ по начин, който обхваща 
единствено журналистическите 
публикации, публикувани от доставчик 
на услуги, които са периодично или 
редовно обновявани в която и да е 
медия с цел информиране или 
развлечение. Тези публикации включват 
например всекидневните вестници, 
седмичните или месечните списания с 
обща или специална насоченост и 
новинарските сайтове в интернет. 
Периодичните публикации, които се 
публикуват за научни или академични 
цели, като например научните списания, 
не следва да бъдат обхванати от 
закрилата на публикациите в пресата по 

(33) По смисъла на настоящата 
директива е необходимо да се даде 
определение на понятието „публикация 
в пресата“ по начин, който да обхваща 
единствено журналистическите 
публикации, публикувани от доставчик 
на услуги, които са периодично или 
редовно обновявани в която и да е 
медия с цел информиране или 
развлечение. Тези публикации включват 
например всекидневните вестници, 
седмичните или месечните списания с 
обща или специална насоченост и 
новинарските сайтове в интернет. 
Периодичните публикации, които се 
публикуват за научни или академични 
цели, като например научните списания, 
следва също да бъдат обхванати от 
закрилата на публикациите в пресата по 
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силата на настоящата директива. 
Въпросната закрила не обхваща 
действия като създаването на 
хипервръзки, което не представлява 
съобщаване на публиката.

силата на настоящата директива. 
Въпросната закрила не обхваща 
действия по създаването на 
хипервръзки, което не представлява 
съобщаване на публиката.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 33 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Правата на издателите на 
пресата следва също да се прилагат, 
без да се накърняват правата на 
физическите лица за 
възпроизвеждане, съобщаване или 
предоставяне на обществеността на 
връзки или откъси от публикация в 
пресата за частно ползване или 
безвъзмездно, нетърговско ползване.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Правата, предоставени на 
издателите на публикации в пресата по 
силата на настоящата директива следва 
да имат същия обхват, както правата за 
възпроизвеждане и за предоставяне на 
публично разположение, предвидени в 
Директива 2001/29/ЕО, доколкото 
става дума за цифрово използване. 
Спрямо тях трябва да се прилагат 
същите разпоредби за изключенията и 
ограниченията, които са приложими за 
правата, предвидени в Директива 
2001/29/ЕО, включително изключението 
за цитиране за такива цели като критика 
или обзор, предвидено в член 5, 
параграф 3, буква г) от посочената 
директива.

(34) Правата, предоставени на 
издателите на публикации в пресата по 
силата на настоящата директива, следва 
да имат същия обхват, както правата за 
възпроизвеждане и за предоставяне на 
публично разположение, предвидени в 
Директива 2001/29/ЕО. Спрямо тях 
трябва да се прилагат същите 
разпоредби за изключенията и 
ограниченията, които са приложими за 
правата, предвидени в Директива 
2001/29/ЕО, включително изключението 
за цитиране за такива цели като критика 
или обзор, предвидено в член 5, 
параграф 3, буква г) от посочената 
директива. Закрилата на 
публикациите в пресата по силата на 
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настоящата директива следва да се 
прилага и когато съдържанието е 
генерирано автоматично, например 
от новинарски агрегатори.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Закрилата, предоставена на 
издателите на публикации в пресата по 
силата на настоящата директива, не 
бива да накърнява правата на авторите и 
другите носители на права върху 
произведения и други обекти, включени 
в тях, включително по отношение на 
степента, до която авторите и другите 
носители на права могат да използват 
своите произведения или други обекти 
отделно от публикацията в пресата, в 
която те са включени. Затова издателите 
на публикации в пресата не бива да 
имат възможност да се позоват на 
закрилата, която им е предоставена, 
срещу авторите и други носители на 
права. Това не накърнява договорните 
отношения между издателите на 
публикации в пресата, от една страна, и 
авторите и други носители на права, от 
друга.

(35) Закрилата, предоставена на 
издателите на публикации в пресата по 
силата на настоящата директива, не 
бива да накърнява правата на авторите и 
другите носители на права върху 
произведения и други обекти, включени 
в тях, включително по отношение на 
степента, до която авторите и другите 
носители на права могат да използват 
своите произведения или други обекти 
отделно от публикацията в пресата, в 
която те са включени. Затова издателите 
на публикации в пресата не бива да 
имат възможност да се позоват на 
закрилата, която им е предоставена, 
срещу авторите и други носители на 
права. Това не накърнява договорните 
отношения между издателите на 
публикации в пресата, от една страна, и 
авторите и други носители на права, от 
друга. Държавите членки следва да 
гарантират, че на журналистите, 
авторите и другите носители на 
права се разпределя справедлив дял от 
възнаграждението, получено от 
използването на правата на 
издателите на пресата.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(36a) Културните и творческите 
индустрии (КТИ) играят ключова 
роля за реиндустриализацията на 
Европа,  двигател са за растежа и са в 
стратегическа позиция да 
задействат иновативни странични 
ефекти в други промишлени отрасли. 
Освен това КТИ са движеща сила за 
иновации и развитие на ИКТ в Европа. 
Културните и творческите 
индустрии в Европа осигуряват над 12 
милиона работни места на пълно 
работно време, което се равнява на 
7,5% от работната сила на ЕС, като 
създават приблизително 509 
милиарда евро добавена стойност към 
БВП (5,3% от общата БДС на ЕС). 
Защитата на авторското право и 
сродните му права заема централно 
място в доходите на КТИ.

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) През последните години все 
повече се усложнява функционирането 
на пазара за онлайн съдържание. 
Онлайн услугите, които предоставят 
достъп до защитено с авторско право 
съдържание, качено от ползвателите без 
участието на носителите на права, 
бележат истински разцвет и се 
превръщат в основен източник на 
достъп до съдържание онлайн. Това се 
отразява на възможностите на 
носителите на права да определят дали 
и при какви условия се използват 
техните произведения и други обекти, 
както и на възможностите им да получат 
подходящо възнаграждение в тази 
връзка.

(37) През последните години все 
повече се усложнява функционирането 
на пазара за онлайн съдържание. 
Онлайн услугите, които предоставят 
достъп до защитено с авторско право 
съдържание, качено от ползвателите без 
участието на носителите на права, 
бележат истински разцвет и се 
превръщат в основен източник на 
достъп до съдържание онлайн. Това се 
отразява на възможностите на 
носителите на права да определят дали 
и при какви условия се използват 
техните произведения и други обекти, 
както и на възможностите им да получат 
подходящо възнаграждение в тази 
връзка. Въпреки факта, че в наши дни 
се потребяват по-големи количества 
творческо съдържание, отколкото 
когато и да било, посредством 
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например платформи за качено от 
ползвателите съдържание или услуги 
по обединяване на съдържание, 
творческите сектори не са 
отбелязали сходно увеличение на 
приходите от това увеличение на 
потреблението. Една от основните 
причини се нарича прехвърляне на 
стойност, възникнало поради 
липсата на яснота относно статута 
на тези онлайн услуги съгласно 
правото в областта на авторските 
права и електронната търговия. 
Създаде се нелоялен пазар, който 
застрашава разработването на 
цифровия единен пазар и неговите 
основни участници: културните и 
творческите индустрии.

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Цифровите платформи са 
средство за осигуряване на по-широк 
достъп до културните и творческите 
произведения и предлагат големи 
възможности за културните и 
творческите индустрии в 
разработването на нови бизнес 
модели. Следователно трябва да се 
помисли как този процес би могъл да 
функционира с по-голяма правна 
сигурност и зачитане на носителите 
на права. Поради тази причина от 
изключителна важност е да се 
осигурят прозрачност и справедливи 
равни условия на конкуренция. 
Носителите на права трябва да 
бъдат защитени чрез уредбата на 
авторското право и 
интелектуалната собственост, за да 
се гарантира признаването на 
ценностите и стимулирането на 
иновациите, творчеството, 
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инвестициите и създаването на 
съдържание.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съхраняват защитени с авторско 
право произведения и други обекти, 
качени от техните ползватели, и 
осигуряват на публиката достъп до тях, 
като по такъв начин излизат извън 
рамките на обикновеното предоставяне 
на материална база и съобщаване на 
публиката, доставчиците на услуги на 
информационното общество са длъжни 
да сключват лицензионни споразумения 
с носителите на права, освен ако те 
отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност по член 
14 от Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета34.

Когато съхраняват защитени с авторско 
право произведения и други обекти, 
качени от техните ползватели, и 
осигуряват на публиката достъп до тях, 
като по такъв начин излизат извън 
рамките на обикновеното предоставяне 
на материална база и извършват 
действие по съобщаване на публиката и 
действие по възпроизвеждане, 
доставчиците на услуги на 
информационното общество са длъжни 
да сключват лицензионни споразумения 
с носителите на права, освен ако те 
отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност по член 
14 от Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета34.

__________________ __________________

34 Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. за някои правни аспекти на 
услугите на информационното 
общество, и по-специално на 
електронната търговия на вътрешния 
пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1 –
16).

34 Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. за някои правни аспекти на 
услугите на информационното 
общество, и по-специално на 
електронната търговия на вътрешния 
пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1 –
16).

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на член 14 е необходимо 
да се провери дали доставчикът на 

По отношение на член 14 е необходимо 
да се провери дали доставчикът на 
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услуги играе активна роля, включително 
чрез оптимизиране на представянето на 
качените произведения или обекти или 
тяхното рекламиране, независимо от 
естеството на използваните за тази цел 
средства.

услуги играе активна роля, включително 
чрез оптимизиране на представянето на 
качените произведения или обекти или 
тяхното рекламиране, независимо от 
естеството на използваните за тази цел 
средства. Доставчикът на услуги на 
информационното общество е 
длъжен да получи лицензии за 
защитено с авторско право 
съдържание, независимо от това дали 
носи редакционна отговорност за 
това съдържание. Счита се, че 
получените от доставчиците на 
услуги на информационното 
общество лицензии от носителите на 
права обхващат цялото  съдържание, 
генерирано от техните ползватели, 
включително тези, които извършват 
действия с нетърговска цел. Това ще 
предостави правна сигурност на 
индивидуалните ползватели на тези 
услуги, като същевременно ще поясни 
отговорността на платформите.

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира функционирането на 
което и да е лицензионно споразумение, 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми защитени с 
авторско право произведения или други 
обекти, качени от техните ползватели, и 
осигуряват на публиката достъп до тях, 
следва да предприемат подходящи и 
пропорционални мерки, за да 
гарантират закрилата на произведенията 
или другите обекти, като например 
прилагане на ефективни технологии. 
Въпросното задължение следва да важи 
и в случаите, когато доставчиците на 
услуги на информационното общество 
отговарят на условията за 

За да се гарантира функционирането на 
което и да е лицензионно споразумение, 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват значителни обеми 
защитени с авторско право 
произведения или други обекти, качени 
от техните ползватели, и осигуряват на 
публиката достъп до тях, следва да 
предприемат подходящи и 
пропорционални мерки, за да 
гарантират закрилата на произведенията 
или другите обекти. Въпросното 
задължение следва да важи и в случаите, 
когато доставчиците на услуги на 
информационното общество отговарят 
на условията за освобождаване от 
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освобождаване от отговорност по член 
14 от Директива 2000/31/ЕО.

отговорност по член 14 от Директива 
2000/31/ЕО.

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Сътрудничеството между 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми защитени с 
авторско право произведения или други 
обекти, качени от техните ползватели, и 
осигуряват на публиката достъп до тях, 
и носителите на права има съществено 
значение за функционирането на 
технологиите, като например 
технологиите за разпознаване на 
съдържание. В такива случаи 
носителите на права следва да 
предоставят необходимите данни, така 
че услугите да могат да идентифицират 
тяхното съдържание, а услугите да 
бъдат прозрачни за носителите на права 
по отношение на използваните 
технологии, за да може да се прецени 
доколко са подходящи. По-специално 
услугите следва да предоставят на 
носителите на права информация за 
вида на използваните технологии, 
начина на тяхното прилагане и 
успеваемостта им при разпознаването на 
съдържание на носителите на права. 
Освен това въпросните технологии
следва да дават възможност на 
носителите на права да получават 
информация от доставчиците на услуги 
на информационното общество за 
използването на тяхно съдържание, 
което е предмет на споразумение.

(39) Сътрудничеството между 
доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват значителни обеми 
защитени с авторско право 
произведения или други обекти, качени 
от техните ползватели, и осигуряват на 
публиката достъп до тях, и носителите 
на права има съществено значение за 
ефективното прилагане на тези 
мерки. В такива случаи носителите на 
права следва да предоставят 
необходимите данни, така че услугите 
да могат да идентифицират тяхното 
съдържание, а услугите да бъдат 
прозрачни за носителите на права по 
отношение на предприетите мерки, за 
да може да се прецени доколко са 
подходящи. По-специално услугите 
следва да предоставят на носителите на 
права информация за вида на 
предприетите мерки, начина на 
тяхното прилагане и успеваемостта им 
при разпознаването на съдържание на 
носителите на права. Освен това 
въпросните мерки следва да дават 
възможност на носителите на права да 
получават информация от доставчиците 
на услуги на информационното 
общество за използването на тяхно 
съдържание, което е предмет на 
споразумение. Следва обаче да се 
въведат подходящи предпазни 
механизми, за да се гарантира, че 
прилаганите мерки не представляват 
нарушение на основните права на 
ползвателите, а именно правото им 
на защита на техните лични данни в 
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съответствие с Директива 95/46/ЕО, 
Директива 2001/58/ЕО и Регламент 
(ЕС) 2016/679 и свободата им на 
получаване или разпространяване на 
информация, по-специално 
възможността да се ползват от 
изключение или ограничение по 
отношение на авторското право.

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Някои носители на права, като 
например автори и артисти 
изпълнители, се нуждаят от 
информация, за да оценят 
икономическата стойност на техните 
права, които са хармонизирани съгласно 
правото на Съюза. Това се отнася най-
вече за случаите, когато носителите на 
права издават лицензия или прехвърлят 
права в замяна на възнаграждение. 
Понеже авторите и артистите 
изпълнители обикновено са в по-слаба 
договорна позиция, когато издават 
лицензии или прехвърлят правата си, те 
се нуждаят от информация, за да 
определят оставащата икономическа 
стойност на техните права в сравнение с 
полученото възнаграждение за 
лицензирането или прехвърлянето, но 
често се сблъскват с липса на 
прозрачност. Поради това споделянето 
на адекватна информация от техните 
договорни партньори или техните 
правоприемници е важно за 
прозрачността и равновесието в 
системата, която се прилага във връзка с 
възнаграждението на авторите и 
артистите изпълнители.

(40) Някои носители на права, като 
например автори и артисти 
изпълнители, се нуждаят от 
информация, за да оценят 
икономическата стойност на техните 
права, които са хармонизирани съгласно 
правото на Съюза. Това се отнася най-
вече за случаите, когато носителите на 
права издават лицензия или прехвърлят 
права в замяна на възнаграждение. 
Понеже авторите и артистите 
изпълнители са в по-слаба договорна 
позиция, когато издават лицензии или 
прехвърлят правата си, те се нуждаят от 
информация, за да определят 
оставащата икономическа стойност на 
техните права в сравнение с полученото 
възнаграждение за лицензирането или 
прехвърлянето, но често се сблъскват с 
липса на прозрачност. Поради това 
споделянето на адекватна информация 
от техните договорни партньори и 
следващите приобретатели на права 
или лицензополучатели, както и от 
техните правоприемници, е важно за 
прозрачността и равновесието в 
системата, която се прилага във връзка с 
възнаграждението на авторите и 
артистите изпълнители. Задължението 
за отчетност и прозрачност следва 
да съпътства произведението при 
всички форми на използване и през 
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границите.

Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Когато се изпълняват 
задълженията за прозрачност, следва да 
се вземат предвид особеностите на 
секторите с различно съдържание и на 
правата на авторите и артистите 
изпълнители във всеки сектор. 
Държавите членки следва да се 
консултират с всички заинтересовани 
страни, което следва да им помогне да 
определят специфичните за всеки 
сектор изисквания. Колективното 
договаряне следва да се разглежда като 
вариант за постигане на споразумение 
между съответните заинтересовани 
страни по отношение на прозрачността. 
Следва да се предвиди преходен период, 
за да могат да се приспособят сегашните 
практики на отчетност към 
задълженията за прозрачност. Не е 
необходимо задълженията за 
прозрачност да се прилагат за 
споразуменията, сключени с 
организации за колективно управление, 
тъй като спрямо тях вече се прилагат 
задълженията за прозрачност, 
предвидени в Директива 2014/26/ЕС.

(41) Когато се изпълняват 
задълженията за прозрачност, следва да 
се вземат предвид особеностите на 
секторите с различно съдържание и на 
правата на авторите и артистите 
изпълнители във всеки сектор. 
Държавите членки следва да се 
консултират с всички заинтересовани 
страни, което следва да им помогне да 
определят специфичните за всеки 
сектор изисквания, стандартни 
отчетни документи и процедури. 
Колективното договаряне следва да се 
разглежда като вариант за постигане на 
споразумение между съответните 
заинтересовани страни по отношение на 
прозрачността. Следва да се предвиди 
преходен период, за да могат да се 
приспособят сегашните практики на 
отчетност към задълженията за 
прозрачност. Не е необходимо 
задълженията за прозрачност да се 
прилагат за споразуменията, сключени с 
организации за колективно управление, 
тъй като спрямо тях вече се прилагат 
задълженията за прозрачност, 
предвидени в Директива 2014/26/ЕС, 
при условие че държавите членки са 
транспонирали Директива 2014/26/ЕС 
и са предприели всички необходими 
мерки, за да гарантират, че 
управлението на всички организации 
за колективно управление се извършва 
по ефективен и справедлив начин. 
Държавите членки следва също да 
гарантират, че организациите за 
колективно управление действат в 
интерес на носителите на права, 
като гарантират точното и редовно 
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разпределяне на плащанията и 
изготвянето на годишен доклад за 
прозрачност в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
2014/26/ЕС.

Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Всяко обработване на лични 
данни по настоящата директива следва 
да зачита основните права, включително 
правото на неприкосновеност на личния 
и семейния живот и правото на защита 
на личните данни в съответствие с 
членове 7 и 8 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, и трябва да 
бъде съобразено с изискванията на 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета35 и на Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета36.

(46) Всяко обработване на лични 
данни по настоящата директива следва 
да зачита основните права, включително 
правото на неприкосновеност на личния 
и семейния живот и правото на защита 
на личните данни в съответствие с 
членове 7 и 8 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, и трябва да 
бъде съобразено с изискванията на 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета35 и на Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета36. В бъдеще следва да се 
зачитат разпоредбите на Общия 
регламент за защитата на данните, 
включително правото „да бъдеш 
забравен“.

_________________ _________________

35 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 за 
свободното движение на тези данни (OВ 
L 281, 23.11.1995 г., стр. 31–50). Тази 
директива се отменя, считано от 25 май 
2018 г. и се заменя от Регламент (ЕС ) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (OВ L 119, 

35 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 за 
свободното движение на тези данни (OВ 
L 281, 23.11.1995 г., стр. 31–50). Тази 
директива се отменя, считано от 25 май 
2018 г. и се заменя от Регламент (ЕС ) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (OВ L 119, 
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4.5.2016 г., стр. 1–88). 4.5.2016 г., стр. 1–88).

36 Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) (OВ L 201, 
31.7.2002 г., стр. 37–47), наричана след 
измененията с директиви 2006/24/ЕО и 
2009/136/ЕО „Директива за 
електронното право на 
неприкосновеност на личния живот“).

36 Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации) (OВ L 201, 
31.7.2002 г., стр. 37–47), наричана след 
измененията с директиви 2006/24/ЕО и 
2009/136/ЕО „Директива за 
електронното право на 
неприкосновеност на личния живот“).

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46a) Важно е да се изтъкне 
значението на анонимността при 
боравенето с лични данни за 
търговски цели. Освен това следва да 
се насърчава опцията за несподеляне 
по подразбиране по отношение на 
личните данни при използване на 
интерфейс на онлайн платформа.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „научна организация“ означава 
университет, научен институт или друга 
организация, чиято основна цел е да 
извършва научни изследвания или да 
извършва научни изследвания и да 
предоставя образователни услуги:

1. „научна организация“ означава 
университет, включително 
инкубаторите за стартиращи 
предприятия към университетите, 
научен институт или друга организация, 
чиято основна цел е да извършва научни 
изследвания или да извършва научни 
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изследвания и да предоставя 
образователни услуги:

Изменение 33

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „стартиращо предприятие“ 
означава за целите на настоящата 
директива дружество, което има по-
малко от 10 служители и годишен 
оборот или годишен счетоводен 
баланс под 2 милиона евро и което е 
установено не по-рано от три години 
преди да се ползва от изключението 
по член 3, параграф 1.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „законен достъп“ означава 
достъп до съдържание, придобито по 
законен начин

Изменение 35

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 Член 3

Извличане на информация от текст и 
данни

Извличане на информация от текст и 
данни

1. Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в член 
2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 

1. Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в член 
2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 
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Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 
1 от настоящата директива, за 
възпроизвеждане или изваждане на
откъси от научни организации с цел да 
извлекат информация от текст и данни 
от произведения или други обекти, до 
които имат законен достъп за целите на 
научните изследвания.

Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 
1 от настоящата директива, за 
възпроизвеждане или изваждане на 
откъси от научни организации, 
организации с нестопанска цел и 
стартиращи предприятия с цел да 
извлекат информация от текст и данни 
от произведения или други обекти, до 
които имат законен достъп, придобит
за целите на научните изследвания.

2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на изпълнение.

2. Всяка договорна клауза, която 
противоречи на изключението по 
параграф 1, не подлежи на изпълнение.

3. Носителите на права имат право 
да прилагат мерки за гарантиране на 
сигурността и целостта на мрежите и 
базите данни, където се хостват 
произведенията или другите обекти. 
Тези мерки не надхвърлят 
необходимото за постигането на 
посочената по-горе цел.

3. Носителите на права имат право 
да прилагат мерки за гарантиране на 
сигурността и целостта на мрежите и 
базите данни, където се хостват 
произведенията или другите обекти. 
Тези мерки не надхвърлят 
необходимото за постигането на 
посочената по-горе цел и следва да не 
възпрепятстват или 
непропорционално да ограничават  
бенефициерите да се възползват от 
изключението, предвидено в параграф 
1, и тяхната способност да развиват 
инструменти за извличане на 
информация от текст и данни, 
различни от тези, предлагани от 
носителите на авторски права.

4. Държавите членки насърчават 
носителите на права и научните 
организации да определят съгласувани 
между тях добри практики по 
отношение на прилагането на 
мерките, посочени в параграф 3.

4а. Бенефициерите на 
изключението, предвидено в параграф 
1, които извършват извличане на 
информация от текст и данни, 
прилагат мерки, които гарантират, 
че данните, извлечени чрез процеса на 
извличане на информация от текст и 
данни, се съхраняват по сигурен начин 
и не се съхраняват по-дълго, 
отколкото е необходимо за целите на 
научните изследвания. 



PE592.363v03-00 28/45 AD\1131558BG.docx

BG

Изключението, предвидено в параграф 
1, не засяга действия по извличане на 
информация от текст и данни, 
извършвани във връзка с факти или 
данни, които не са защитени от 
авторско право, или действия по 
извличане на информация от текст и 
данни, които не включват никакво 
действие на възпроизвеждане или 
извличане. Не се изисква разрешение 
от носителите на права или от 
авторите на базите данни по 
отношение на временни действия по 
възпроизвеждане, обхванати от 
изключенията съгласно правото на 
Съюза, и по отношение на действия 
по извличане, необходими за целите 
на достъпа до и нормалното 
използване на съдържанието на 
дадена база данни от страна на 
законния ползвател.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени в членове 2 и 3 от Директива 
2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, 
параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 
4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО 
и член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, за да позволят цифровото 
използване на произведенията и другите 
обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване до 
степен, която е оправдана от 
предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:

1. Държавите членки предвиждат 
изключение или ограничение за правата, 
посочени в членове 2 и 3 от Директива 
2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, 
параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 
4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО 
и член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, за да позволят цифровото 
използване на произведенията и другите 
обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване или 
научни изследвания до степен, която е 
оправдана от предвиденото нетърговско 
предназначение, при условие че това 
използване:
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се осъществява в помещенията
на образователна институция или чрез 
сигурна електронна мрежа, достъпна 
единствено за учениците или 
студентите и преподавателите от 
тази образователна институция;

а) се осъществява в учебно 
пространство на образователна 
институция, на сертифицирана 
образователна програма, призната от 
държавите членки, както и на 
институции в областта на 
културното наследство и научна
организация, или чрез сигурна 
електронна мрежа, достъпна единствено 
за регистрираните в нея учащи и 
преподаватели;

Изменение 38

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които се възползват 
от нормата на първата алинея, 
предприемат необходимите мерки, за да 
осигурят наличност и видимост на 
лицензиите за действията, описани в 
параграф 1, за образователните 
институции.

Държавите членки, които се възползват 
от нормата на първата алинея, 
предприемат необходимите мерки, за да 
осигурят чрез лесно достъпна база 
данни наличност и видимост на 
лицензиите за действията, описани в 
параграф 1, за образователните 
институции.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използването на произведения и 
други обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване чрез 
сигурни електронни мрежи в 
съответствие с разпоредбите на 

3. Използването на произведения и 
други обекти единствено за целите на 
илюстрирането при преподаване или 
научни изследвания чрез сигурни 
електронни мрежи в съответствие с 
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националното законодателство, приети 
по силата на настоящия член, се смята 
за реализирано единствено в държавата 
членка, където е мястото на 
установяване на образователната 
институция.

разпоредбите на националното 
законодателство, приети по силата на 
настоящия член, се смята за 
реализирано единствено в държавата 
членка, където е мястото на 
установяване на образователната 
институция, сертифицираната 
образователна програма, 
институцията в областта на 
културното наследство или научната 
организация.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в член 
2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 
Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, 
буква а) от Директива 2009/24/ЕО и 
член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, което позволява на 
институциите в областта на културното 
наследство да правят копия от 
произведения или други обекти, 
постоянно включени в техните сбирки, в 
произволен формат и на произволен 
носител, единствено с цел опазване на 
тези произведения или други обекти и 
до степента, необходима за опазването 
им.

Държавите членки предвиждат 
изключение за правата, посочени в член 
2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, 
буква а) и член 7, параграф 1 от 
Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, 
буква а) от Директива 2009/24/ЕО и 
член 11, параграф 1 от настоящата 
директива, което позволява на 
институциите в областта на културното 
наследство, научните организации и 
образователните институции да 
правят копия от произведения или други 
обекти, постоянно включени в техните 
сбирки, в произволен формат и на 
произволен носител, единствено с цел 
опазване на тези произведения или 
други обекти и до степента, необходима 
за опазването им, както и да правят 
вътрешноорганизационни копия за 
цели, свързани с изпълнението на 
тяхната мисия в обществен интерес.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, като се консултират 
с носителите на права, организациите за 
колективно управление и институциите 
в областта на културното наследство, 
гарантират, че критериите, които се 
прилагат, за да се определи дали 
техните произведения и други обекти 
могат да бъдат лицензирани в 
съответствие с параграф 1, не 
надхвърлят необходимото и разумното 
и не изключват възможността да се 
определи статут извън търговско 
обращение на сбирка в нейната цялост, 
когато е разумно да се предположи, че 
всички произведения или други обекти 
в сбирката са извън търговско 
обращение.

Държавите членки, като се консултират 
с носителите на права, организациите за 
колективно управление и институциите 
в областта на културното наследство, 
гарантират, че критериите, които се 
прилагат, за да се определи дали 
техните произведения и други обекти 
могат да бъдат лицензирани в 
съответствие с параграф 1, не 
надхвърлят необходимото и разумното 
и не изключват възможността да се 
определи статут извън търговско 
обращение на сбирка в нейната цялост, 
когато е разумно да се предположи, че 
всички произведения или други обекти 
в сбирката са извън търговско 
обращение. В случай че не съществува 
организация за колективно управление 
на авторски права или дадена 
организация за колективно управление 
на авторски права не представлява в 
достатъчна степен правата на 
носителите на права, държавите 
членки следва да предвидят 
изключения за институции в 
областта на културното наследство, 
научни организации и образователни 
институции, както формални, така и 
неформални, да разпространяват, да 
представят публично или да 
предоставят изчерпани произведения 
с нетърговски цели. Държавите 
членки следва да осигурят подходящо 
възнаграждение за всяко необосновано 
увреждане на законните интереси на 
носителите на права и да 
гарантират, че всички носители на 
права могат по всяко време да 
възразят срещу използването на 
техните произведения.

Изменение 42

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

Държавите членки осигуряват редовен 
диалог между представителните 
организации на ползвателите и 
носителите на права и всички други 
организации на заинтересовани страни с 
цел, въз основа на специфичен за всеки 
отделен сектор подход, да се утвърди 
значението и ползата от лицензионните 
механизми по член 7, параграф 1, да се 
осигури ефикасността на гаранциите за 
носителите на права по настоящата 
глава, особено по отношение на мерките 
за придаване на публичност, и — когато 
е приложимо, — да се подпомогне 
определянето на критериите по член 7, 
параграф 2, втора алинея.

Държавите членки осигуряват редовен 
диалог между представителните 
организации на ползвателите и 
носителите на права и всички други 
организации на заинтересовани страни с 
цел, въз основа на специфичен за всеки 
отделен сектор подход, да се утвърди 
значението и ползата от лицензионните 
механизми по член 7, параграф 1, 
включително разрешаването на 
проблеми, при които дейности на 
институции в областта на 
културното наследство в 
съответствие с членове 7 и 8 не са 
били разумно възможни, и да се 
осигури ефикасността на гаранциите за 
носителите на права по настоящата 
глава, особено по отношение на мерките 
за придаване на публичност, и когато е 
приложимо, да се подпомогне 
определянето на критериите по член 7, 
параграф 2, втора алинея.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Закрила на публикациите в пресата при 
цифрово използване

Закрила на публикациите в пресата

Обосновка

Печатните издания заслужават същата защита, както цифровите издания. По тази 
причина е от съществено значение да се гарантира, че правата са предоставени 
както за цифрово, така и за нецифрово използване, и да се премахне всяка 
формулировка, която изключва нецифровото използване.

Изменение 44

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

1. Държавите членки предоставят 
на издателите на публикации в пресата 
правата, предвидени в член 2 и в член 3, 
параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, 
при цифровото използване на техните 
публикации в пресата.

1. Държавите членки предоставят 
на издателите на публикации в пресата 
правата, предвидени в член 2 и в член 3, 
параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, 
при използването на техните 
публикации в пресата.

Обосновка

Печатните издания заслужават същата защита, както цифровите издания. По тази 
причина е от съществено значение да се гарантира, че правата са предоставени 
както за цифрово, така и за нецифрово използване, и да се премахне всяка 
формулировка, която изключва нецифровото използване.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Правата, посочени в параграф 
1, не обхващат действия по 
създаването на хипервръзки, тъй 
като те не представляват 
съобщаване на публиката.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки следва да 
гарантират, че на журналистите се 
разпределя справедлив дял от 
приходите, получени от използването 
на правата на издателите на 
пресата.

Изменение 47

Предложение за директива
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Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предвидят, 
че когато един автор прехвърля или 
отстъпва свое право на издател, 
прехвърлянето или лицензията 
представляват достатъчно правно 
основание за издателя да претендира 
дял от обезщетението за действителното 
използване на произведението по силата 
на изключение или ограничение за 
прехвърленото или отстъпеното право.

Държавите членки могат да предвидят, 
че когато един автор прехвърля или 
отстъпва свое право на издател, този 
издател е носител на правото по 
силата на и в рамките на това 
прехвърляне или на тази лицензия. 
Следователно това прехвърляне на 
лицензия представлява достатъчно 
правно основание за издателя да 
претендира дял от обезщетението за 
действителното използване на 
произведението по силата на 
изключение, законово колективно 
лицензиране или ограничение за 
прехвърленото или отстъпеното право.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на защитено съдържание от 
доставчици на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми произведения 
и други обекти, качени от техните 
ползватели, и осигуряват достъп до тях

Използване на защитено съдържание от 
доставчици на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват значителни обеми 
произведения и други обекти, качени от 
техните ползватели, и осигуряват 
достъп до тях

Изменение 49

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми произведения 
и други обекти, качени от техните 
ползватели, и осигуряват на публиката 

1. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват значителни обеми
защитени с авторско право
произведения и други обекти, качени от 
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достъп до тях, предприемат в 
сътрудничество с носителите на права 
мерки за гарантиране на действието на 
споразуменията, сключени с носителите 
на права за използване на техни 
произведения или други обекти или за 
недопускане в техните услуги да се 
предлагат произведения или други 
обекти, идентифицирани от носителите 
на права в сътрудничество с 
доставчиците на услуги. Тези мерки, 
като например използването на 
ефективни технологии за 
разпознаване на съдържание, трябва 
да са подходящи и съразмерни.
Доставчиците на услуги предоставят 
на носителите на права адекватна
информация за функционирането и 
прилагането на мерките, както и при 
необходимост адекватно отчитане на 
разпознаването и използването на 
произведения и други обекти.

техните ползватели, и осигуряват на 
публиката достъп до тях и за които 
това съхраняване и това 
предоставяне на достъп 
представляват значителна част от 
дейността им, предприемат в 
сътрудничество с носителите на права
целесъобразни и пропорционални
мерки за гарантиране на действието на 
споразуменията, сключени с носителите 
на права за използване на техни 
произведения или други обекти или за 
недопускане в техните услуги да се 
предлагат произведения или други 
обекти, идентифицирани от носителите 
на права в сътрудничество с 
доставчиците на услуги. По искане на 
носителите на права доставчиците на 
услуги им предоставят достатъчно
информация за функционирането и 
прилагането на мерките, както и при 
необходимост адекватно отчитане на 
разпознаването и използването на 
произведения и други обекти.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на услуги по параграф 1 
въвеждат механизми за подаване на 
жалби и защита, които са на 
разположение на ползвателите при 
възникване на спорове относно 
прилагането на мерките, посочени в 
параграф 1.

2. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на услуги по параграф 1 
въвеждат механизми за подаване на 
жалби и защита, които са на 
разположение на ползвателите при 
възникване на спорове относно 
прилагането на мерките, посочени в 
този параграф. Тези механизми по-
специално гарантират, че когато 
посоченото в параграф 1 премахване 
на съдържание не е оправдано, онлайн 
достъпът до въпросното съдържание 
се възстановява в разумен срок.
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Изменение 51

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки улесняват, 
когато е целесъобразно, 
сътрудничеството между доставчиците 
на услуги на информационното 
общество и носителите на права чрез 
диалози със заинтересованите страни за 
определяне на добрите практики, като 
например подходящи и съразмерни 
технологии за разпознаване на 
съдържание, като се отчитат между 
другото естеството на услугите, 
наличността на технологии и тяхната 
ефективност в светлината на 
технологичното развитие.

3. Съвместно с държавите членки 
Комисията улеснява, когато е 
целесъобразно, сътрудничеството 
между доставчиците на услуги на 
информационното общество и 
носителите на права чрез диалози със 
заинтересованите страни за определяне 
на най-добрите практики за мерките, 
посочени в параграф 1, като се отчитат 
inter alia естеството на услугите, 
наличността на технологии и тяхната 
ефективност в светлината на 
технологичното развитие.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват големи обеми произведения 
и други обекти, качени от техните 
ползватели, и осигуряват на публиката 
достъп до тях, предприемат в 
сътрудничество с носителите на права 
мерки за гарантиране на действието на 
споразуменията, сключени с носителите 
на права за използване на техни 
произведения или други обекти или за 
недопускане в техните услуги да се 
предлагат произведения или други 
обекти, идентифицирани от носителите 
на права в сътрудничество с 
доставчиците на услуги. Тези мерки, 
като например използването на 
ефективни технологии за разпознаване 
на съдържание, трябва да са подходящи 

1. Доставчиците на услуги на
информационното общество, които 
съхраняват защитени с авторско 
право произведения или други обекти, 
качени от техните ползватели, като 
по такъв начин излизат извън 
рамките на обикновеното 
предоставяне на материална база и 
извършват действие на съобщаване 
на публиката, започнало с качването 
от страна на техните ползватели на 
такива произведения или други 
обекти, сключват лицензионни 
споразумения с носителите на права 
както относно правото на 
съобщаване на публиката, така и 
относно правото на възпроизвеждане, 
освен ако отговарят на условията за 
освобождаване от отговорност по 
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и съразмерни. Доставчиците на услуги 
предоставят на носителите на права 
адекватна информация за 
функционирането и прилагането на 
мерките, както и при необходимост 
адекватно отчитане на разпознаването и 
използването на произведения и други 
обекти.

член 14 от Директива 2000/31/ЕО.
2. Освобождаването от отговорност 
по член 14 от Директива 2000/31/ЕО 
не се прилага по отношение на 
дейностите на доставчиците на 
услуги на информационното 
общество, които предоставят на 
публиката защитени произведения и 
други обекти и които изпълняват 
активна роля, включително чрез 
оптимизиране на представянето на 
качените произведения или обекти 
или чрез рекламирането им.
3. Посочените в параграф 1 
лицензионни споразумения се считат 
за обхващащи действията на 
ползвателите на гореспоменатите 
доставчици на услуги на 
информационното общество, при 
условие че ползвателите не 
извършват дейност на професионална 
основа.
4. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
съхраняват значителни обеми
защитени с авторско право
произведения и други обекти, качени от 
техните ползватели, и осигуряват на 
публиката достъп до тях, предприемат в 
сътрудничество с носителите на права 
мерки за гарантиране на действието на 
споразуменията, сключени с носителите 
на права за използване на техни 
произведения или други обекти или за 
недопускане в техните услуги да се 
предлагат произведения или други 
обекти, идентифицирани от носителите 
на права в сътрудничество с 
доставчиците на услуги. Тези мерки, 
като например използването на 
ефективни технологии за разпознаване 
на съдържание, трябва да са подходящи 
и съразмерни. Доставчиците на услуги 
предоставят на носителите на права 
адекватна информация за 
функционирането и прилагането на 
мерките, както и при необходимост 
адекватно и своевременно отчитане на 
разпознаването и използването на 
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произведения и други обекти.
5. Държавите членки гарантират, че 
доставчиците на услуги по параграф 4 
въвеждат механизми за подаване на 
жалби и защита, които са на 
разположение на ползвателите при 
възникване на спорове относно 
прилагането на мерките, посочени в 
параграф 4.
6. Доставчиците на услуги на 
информационното общество, които 
предприемат мерките, посочени в 
параграф 4, гарантират, че тези 
мерки са в пълно съответствие с член 
15 от Директива 2000/31/ЕО и с 
Хартата на основните права на ЕС.
7. Държавите членки улесняват, 
когато е целесъобразно, 
сътрудничеството между 
доставчиците на услуги на 
информационното общество и 
носителите на права чрез диалози със 
заинтересованите страни за 
определяне на най-добрите практики, 
като например подходящи и 
пропорционални технологии за 
разпознаване на съдържание, като 
отчитат наред с другото 
естеството на услугите, 
наличността на технологии и 
тяхната ефективност в контекста 
на технологичното развитие.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
авторите и артистите изпълнители 
получават редовно и с оглед на 
особеностите на всеки сектор 
своевременна, адекватна и достатъчна 
информация за използването на техните 
произведения и изпълнения от лицата, 

1. Държавите членки гарантират, че 
авторите и артистите изпълнители 
получават редовно и с оглед на 
особеностите на всеки сектор точна, 
своевременна, адекватна и достатъчна 
информация за използването и 
рекламирането на техните
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на които са отстъпили по лицензия или 
прехвърлили своите права, особено по 
отношение на начините на използване, 
реализираните приходи и дължимото 
възнаграждение.

произведения, включително научни
произведения и изпълнения от лицата, 
на които са отстъпили по лицензия или 
прехвърлили своите права, 
включително последващи 
приобретатели или 
лицензополучатели, особено по 
отношение на начините на използване, 
рекламиране, реализираните приходи и 
дължимото възнаграждение.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението по параграф 1 
трябва да е съразмерно и ефективно и да 
гарантира подходяща степен на 
прозрачност във всеки сектор. При все 
това, в случаите, в които произтичащата 
от задължението административна 
тежест би била несъразмерна с оглед на 
получените от използването на 
произведението или изпълнението 
приходи, държавите членки могат да 
адаптират задължението по параграф 1, 
при условие че задължението запази 
своята ефективност и гарантира 
подходяща степен на прозрачност.

2. Задължението по параграф 1 
трябва да е съразмерно и ефективно и да 
гарантира висока степен на прозрачност 
във всеки сектор, както и право на 
автора и на артиста изпълнител за 
извършване на одит. При все това в 
случаите, в които произтичащата от 
задължението административна тежест 
би била несъразмерна с оглед на 
получените от използването на 
произведението или изпълнението 
приходи, държавите членки могат да 
адаптират задължението по параграф 1, 
при условие че задължението запази 
своята ефективност, подлежи на 
изпълнение и гарантира подходяща 
степен на прозрачност.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки 
гарантират, че чрез диалог със 
заинтересованите лица се 
разработват специфични за сектора 
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стандартни отчетни документи и 
процедури.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а

Неотменимо право на справедливо 
възнаграждение за автори и артисти 

изпълнители

1. Държавите членки 
гарантират, че когато авторите и 
артистите изпълнители прехвърлят 
или преотстъпват правото си за 
предоставяне на публично 
разположение, те запазват правото 
да получат справедливо 
възнаграждение във връзка с 
използването на тяхното 
произведение.

2. Правото на автор или артист 
изпълнител да получи справедливо 
възнаграждение за предоставяне на 
публиката на своето произведение е 
неотменимо и не може да бъде 
отнемано.

3. Администрирането на това 
право на справедливо възнаграждение 
за предоставянето на разположение 
на произведението на автор или 
артист изпълнител се възлага на 
техните организации за колективно 
управление, освен ако други 
колективни споразумения, 
включително споразумения за 
доброволно колективно управление, 
гарантират такова възнаграждение 
за авторите, аудио-визуалните 
автори и артистите изпълнители за 
предоставянето на разположение на 
тяхното право.
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4. Организациите за колективно 
управление събират справедливото 
възнаграждение от услугите на 
информационното общество, които 
предоставят произведенията на 
разположение на публиката.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
авторите и артистите изпълнители имат 
право да поискат подходящо
допълнително възнаграждение от 
страната, с която са сключили договор 
за упражняване на права, когато 
първоначално договореното 
възнаграждение е несъразмерно ниско в 
сравнение с последващите приходи и 
ползи от използването на 
произведенията или изпълненията.

Държавите членки гарантират, че 
авторите и артистите изпълнители или 
назначаваните от тях 
представители имат право да поискат 
справедливо допълнително 
възнаграждение от страната, с която са 
сключили договор за упражняване на 
права, когато първоначално 
договореното възнаграждение е 
несъразмерно ниско в сравнение с 
последващите приходи и ползи от 
използването на произведенията или 
изпълненията.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а

Механизъм за запазване на права

1. Държавите членки 
гарантират, че авторите и 
артистите изпълнители, които 
имат договорни отношения, 
включващи текущи задължения за 
плащане, може да прекратяват 
договора, чрез който са отстъпили 
или прехвърлили своите права, когато 
е налице пълна липса на използване на 
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техните произведения и изпълнения, 
системна липса на плащане на 
договореното възнаграждение или 
пълна липса на докладване и 
прозрачност.

2. Правото на прекратяване на 
договора за прехвърляне или 
отстъпване на права може да се 
упражни, ако в рамките на една 
година от уведомлението от артиста 
изпълнител или автора за 
намерението му да прекрати договора 
договарящата страна не изпълни 
своите договорни задължения във 
връзка с плащането на договореното 
възнаграждение. Във връзка с липсата 
на използване на произведение и 
пълната липса на докладване и 
прозрачност правото на 
прекратяване на договора за 
прехвърляне или отстъпване на права 
може да се упражни, ако в рамките 
на пет години от уведомлението от 
артиста изпълнител или автора за 
намерението му да прекрати договора 
договарящата страна не изпълни 
своите договорни задължения.

3. Държавите членки могат да 
решат, че задължението по параграф 
1 не се прилага, когато приносът на 
автора или на артиста изпълнител е 
незначителен спрямо цялостното 
произведение или изпълнение.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
споровете относно задължението за 
прозрачност по член 14 и механизма за 
адаптиране на договорите по член 15 
могат да се отнесат за разрешаване чрез 
доброволна процедура за извънсъдебно 

Държавите членки предвиждат, че 
споровете относно задължението за 
прозрачност по член 14 и механизма за 
адаптиране на договорите по член 15 
могат да се отнесат за разрешаване чрез 
доброволна процедура за извънсъдебно 
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разрешаване на спорове. разрешаване на спорове. Държавите 
членки гарантират, че авторите и 
артистите изпълнители могат да 
отнесат спора за разрешаване 
анонимно чрез упълномощено лице 
или организация.
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