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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/153 

Изменение  153 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 11 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Правата, посочени в 

параграф 1, не обхващат обикновени 

хипервръзки, придружени от отделни 

думи. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/154 

Изменение  154 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 11 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Посочените в параграф 1 права 

се погасяват 20 години след 

публикуването на публикацията в 

пресата. Този срок започва да тече от 

първо число на месец януари на 

годината след датата на публикуване. 

4. Посочените в параграф 1 права 

се погасяват 5 години след 

публикуването на публикацията в 

пресата. Този срок започва да тече от 

първо число на месец януари на 

годината след датата на публикуване. 

Правото, посочено в параграф 1, не се 

прилага с обратно действие. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/155 

Изменение  155 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 11 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Държавите членки 

гарантират, че авторите получават 

подходящ дял от допълнителните 

приходи, които издателите на 

публикации в пресата получават за 

използването на публикация в 

пресата от доставчиците на услуги 

на информационното общество. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/156 

Изменение  156 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 за споделяне на 

онлайн съдържание, които съхраняват 

големи обеми произведения и други 

обекти, качени от техните ползватели, и 

осигуряват достъп до тях 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/157 

Изменение  157 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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. Без да се засяга член 3, 

параграфи 1 и 2 от Директива 

2001/29/ЕО, доставчиците на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание 

извършват действие на съобщаване на 

публиката. Следователно те следва 

да сключват справедливи и подходящи 

лицензионни споразумения с 
носителите на права. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/158 

Изменение  158 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 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. Лицензионните споразумения, 

сключени от доставчиците на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание с 

носителите на права за извършването 

на действия на съобщаване, посочени 

в параграф 1, обхващат 

отговорността за произведения, 

качени от ползвателите на такива 

услуги за споделяне на онлайн 

съдържание в съответствие с 

условията, посочени в лицензионното 

споразумение, при условие че такива 

ползватели не действат с търговска 

цел. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/159 

Изменение  159 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки 

предвиждат, че когато носителите 

на права не желаят да сключват 

лицензионни споразумения, 

доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание и носителите 

на права си сътрудничат 

добросъвестно, за да гарантират, че 

техните услуги не предоставят на 

разположение неразрешени защитени 

произведения или други обекти. 

Сътрудничеството между 

доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание и носителите 

на права не води до предотвратяване 

на наличието на произведения, които 

не са в нарушение, или на други 

защитени обекти, включително на 

такива, попадащи в обхвата на 

изключение или ограничение съгласно 

авторското право. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/160 

Изменение  160 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Държавите членки 

гарантират, че доставчиците на 

услуги за споделяне на онлайн 

съдържание, посочени в параграф 1, 

въвеждат ефективни и експедитивни 

механизми за подаване на жалби и 

защита, които са на разположение на 

ползвателите, ако посоченото в 

параграф 2а сътрудничество води до 

необосновано премахване на тяхното 

съдържание. Всяка жалба, подадена 

по реда и при условията на тези 

механизми, се разглежда без 

неоправдано забавяне и подлежи на 

преглед, извършван от човек. 

Носителите на права обосновават 

надлежно своите решения, за да се 

избегне произволното отхвърляне на 

жалби. Освен това съгласно 

Директива 95/46/ЕО, Директива 

200/58/ЕО и Общия регламент 

относно защитата на данните 

сътрудничеството не води до 

идентифициране на отделни 

ползватели, нито до обработването 

на личните им данни. Държавите 

членки гарантират също така, че 

ползвателите имат достъп до 

независим орган за решаване на 

спорове, както и до съд или друг 

компетентен правораздавателен 

орган, за да се позоват на 
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приложимостта на изключение или 

ограничение по отношение на 

авторското право. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/161 

Изменение  161 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

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 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. От [дата на влизане в сила на 

настоящата директива] Комисията 

и държавите членки организират 

диалози между заинтересованите 

страни за хармонизиране и 

определяне на най-добрите практики 

и издават насоки, за да се гарантира 

функционирането на лицензионните 

споразумения и относно 

сътрудничеството между доставчиците 

на услуги за споделяне на онлайн 

съдържание и носителите на права за 

използването на техните 

произведения или други обекти по 

смисъла на настоящата директива. 

При определянето на най-добрите 

практики се взимат изрично под 

внимание основните права, 

използването на изключения и 

ограничения, както и гарантирането, 

че тежестта върху МСП остава 

подходяща и че се избягва 

автоматизираното блокиране на 

съдържание. 

Or. en 

 


