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5.9.2018 A8-0245/112 

Изменение  112 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

права да получават информация от 

заличава се 
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доставчиците на услуги на 

информационното общество за 

използването на тяхно съдържание, 

което е предмет на споразумение. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Изменение  113 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 45 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (45a) Директивата гарантира 

принципа на запазване на равнището 

на защита, което означава, че ако в 

държавите членки вече съществуват 

или се въведат след влизането в сила 

на настоящата директива 

законодателни разпоредби, които са 

по-благоприятни за авторите, 

творците, артистите изпълнители и 

ползвателите, то тези разпоредби 

трябва да се прилагат с предимство. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Изменение  114 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 

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. 

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 

Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 

1 от настоящата директива, за 

възпроизвеждане или изваждане на 

откъси от научни организации, 

образователни институции или 

институции в областта на 

културното наследство с цел да 

извлекат информация от текст и данни 

от произведения или други обекти, до 

които имат законен достъп за целите на 

научните изследвания или защитата 

на културното наследство. 

Държавите членки спомагат за 

насърчаването на изследванията и 

иновациите, като извличането на 

информация от текст и данни се 

разрешава и за цели, различни от 

чисто научните цели. Държавите 

членки разглеждат възможността за 

разширяване на диапазона от 

организации, обхванати от 

изключението, при условие че 

добавените организации преследват 

цели от обществен интерес. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Изменение  115 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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. Гарантират се 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. 

Действието на изключението не 

може да бъде обезсилвано заради 

технологични мерки за закрила. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Изменение  116 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  4a. Държавите членки 

гарантират, че възпроизвеждането и 

изваждането на откъси за целите на 

извличането на информация от 

текст и данни се съхраняват по 

сигурен начин и че копията се 

използват за целите на научните 

изследвания и трансфера и обмена на 

знания между научните организации, 

образователните институции, 

институциите в областта на 

културното наследство и други 

органи, които се определят от 

държавите членки. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/117 

Изменение  117 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 4 – параграф 4 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  4a. Договореностите, посочени в 

настоящия член, се прилагат за 

използването на закриляни 

произведения в рамките на 

институциите в областта на 

културното наследство или в 

рамките на сигурни електронни 

мрежи, до които имат достъп само 

ползвателите от съответните 

институции. Разпоредбите на 

настоящия член се прилагат и за 

дружествата, предлагащи обучения, 

или дружествата, които 

предоставят обучение на своите 

служители; за ситуациите, в които 

съществува сигурна електронна 

мрежа, до която имат достъп 

единствено учениците, студентите, 

родителите, настойниците и 

преподавателите; за конференциите, 

семинарите и други образователни 

прояви, организирани извън 

образователната институция; за 

отворените образователни ресурси, 

общностите за отворено обучение и 

курсовете за отворено и 

дистанционно обучение. 

Or. pt 
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