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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/179 

Изменение  179 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 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. 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/180 

Изменение  180 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 36 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Издателите, включително 

издателите на публикации в пресата, 

книги или научни издания, често пъти 

работят на основата на прехвърляне 

на авторски права чрез договори или 

по силата на задължителни законови 

норми. В този контекст издателите 

правят инвестиция с оглед на 

използването на произведенията, 

съдържащи се в техните публикации, 

и в някои случаи могат да бъдат 

лишени от приходи, когато тези 

произведения се използват по силата 

на изключения или ограничения, като 

например за копиране за лично 

ползване и за репрография. В 

определен брой държави членки 

обезщетението за използване в 

рамките на тези изключения се 

поделя между авторите и 

издателите. За да се отчете 

съществуващото положение и да се 

повиши правната сигурност за всички 

заинтересовани страни, държавите 

членки следва да имат право да 

предвидят, че когато един автор е 

прехвърлил или отстъпил правата си 

на издател или по друг начин 

допринася за публикацията със 

своите произведения и съществуват 

системи за обезщетяване за вредите, 

причинени от изключение или 

заличава се 
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ограничение, издателите са в правото 

си да претендират за дял от 

обезщетението, като тежестта за 

издателя при мотивирането на 

претенцията не бива да надхвърля 

изискваната според съществуващата 

система. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Изменение  181 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 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. 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Изменение  182 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 – 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. 

заличава се 

_________________  

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). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/183 

Изменение  183 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на член 14 е 

необходимо да се провери дали 

доставчикът на 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. 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Изменение  184 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 – 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 

освобождаване от отговорност по 

член 14 от Директива 2000/31/ЕО. 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Изменение  185 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Изменение  186 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

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 2 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) „публична достъпност“ 

означава характеристика на авторско 

право и сродните му права върху 

произведение или друг обект: 

 а) което се е погасило, или 

 б) което изобщо не е съществувало, 

или 

 в) от което носителят му се е 

отказал доброволно. 

Or. en 

 


