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5.9.2018 A8-0245/97 

Изменение  97 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 38 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38а) От съществено значение с 

оглед на прилагането на тези мерки е 

сътрудничеството между 

доставчиците на услуги на 

информационното общество и 

носителите на права. Носителите на 

права следва да посочват точно на 

доставчиците на услуги на 

информационното общество 

произведенията или другите обекти 

по отношение на които твърдят, че 

имат авторско право. Носителите на 

права следва да продължават да 

носят отговорност при претенции, 

предявени от трети страни по 

отношение на използването на 

произведения, които те биха 

определили като свои, при 

изпълнението на всяко споразумение, 

постигнато с доставчика на услуги на 

информационното общество. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Изменение  98 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

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 

заличава се 
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права да получават информация от 

доставчиците на услуги на 

информационното общество за 

използването на тяхно съдържание, 

което е предмет на споразумение. 

Or. en 



 

AM\1162305BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.9.2018 A8-0245/99 

Изменение  99 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Предложение за директива 

Дял IV – глава 2 - заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Някои видове използване на защитено 

съдържание от онлайн услуги 

Някои видове използване на защитено 

съдържание онлайн 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Изменение  100 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

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 големи обеми произведения 

и други обекти и осигуряват достъп до 

тях 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Изменение  101 

Анелен Ван Босойт, Катрин Стайлър 

от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

 

Доклад A8-0245/2018 

Аксел Фос 

Авторското право в цифровия единен пазар 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

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 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. 

1. Когато доставчиците на 

услуги на информационното общество 

предлагат на ползвателите услуги по 

съхранение на съдържание и 

осигуряват на публиката достъп до 

съдържанието и когато тази 

дейност не отговаря на условията за 

освобождаването от отговорност, 

предвидени в Директива 2000/31/ЕО, 

те предприемат подходящи и 

съразмерни мерки за гарантиране на 

действието на лицензионни 

споразумения, сключени с носителите 

на права. При изпълнението на такива 

споразумения се спазват основните 

права на ползвателите и на 

доставчиците на услуги на 

информационното общество не се 

налага общо задължение за 

наблюдение на информацията, която 

пренасят или съхраняват, в 

съответствие с член 15 от 

Директива 2000/31/ЕО. 

Or. en 
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