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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/187 

Изменение  187 

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 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „публикация в пресата“ 

означава фиксиране на сбирка от 

литературни произведения с 

журналистически характер, което 

може да включва и други произведения 

или обекти и представлява обособена 

единица в периодично или редовно 

актуализирано издание под общо 

заглавие, като например вестник или 

списание с обща или специализирана 

насоченост, чиято цел е да 

предоставя информация във връзка с 

новините или други теми и което се 

публикува в която и да е медия по 

инициатива на доставчик на услуги и 

под неговата редакционна 

отговорност и под негов контрол. 

заличава се 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Изменение  188 

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 5 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5a 

 Публично отдаване в заем на 

литературни произведения 

 1. Държавите членки предвиждат 

изключение за правата, предвидени в 

член 1 от Директива 2006/115/ЕО, 

което предоставя на обществените 

библиотеки възможността да 

отдават в заем на публиката 

литературни произведения във 

всякакъв формат, включително от 

разстояние, ако тези литературни 

произведения са част от техните 

сбирки или ако те имат право на 

достъп до тях. Това не накърнява 

разпоредбите на член 6 от Директива 

2006/115/ЕО. 

 2. Всяка договорна клауза, която 

противоречи на предвиденото в 

параграф 1 изключение, се обявява за 

нищожна. 

 3. Държавите членки, като се 

консултират с авторите, издателите 

и обществените библиотеки, 

гарантират, че обществените 

библиотеки могат да придобиват и да 

отдават в заем при разумни условия, 

включително от разстояние, в 

какъвто и да е формат, всички 

литературни произведения, които 

вече са предоставени законно на 
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разположение на публиката и са част 

от техните колекции или до които 

те имат право на достъп. 

 4. Държавите членки докладват на 

Комисията какви стъпки са 

предприели съгласно параграф 3. 

Комисията улеснява обмена на добри 

практики между държавите членки и 

се погрижва публиката да има лесен и 

ефективен достъп до тези практики. 

Or. en 



 

AM\1162313BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/189 

Изменение  189 

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 5 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5б 

 Използване на откъси от 

съществуващи произведения и други 

обекти в съдържание, качено или 

предоставено от потребителите 

 1. Държавите членки предвиждат 

изключение за правата, предвидени 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, буква а) от 

Директива 2009/24/ЕО и член 11 от 

настоящата директива, с цел да се 

позволи да се използват откъси от 

съществуващи произведения или други 

обекти в съдържание, качено или 

предоставено от ползватели извън 

професионалната им дейност, за цели 

като критика, рецензия, 

илюстриране, карикатура, пародия 

или пастиш, ако откъсите: 

 a) се отнасят до произведения или 

други обекти, които са станали 

публично достояние по законен начин; 

 б) са придружени от информация за 

източника, включително името на 

автора, освен ако това се окаже 

невъзможно; и 

 в) се използват в съответствие с 

лоялната практика и по начин, по 
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който не се надхвърля конкретната 

цел, за която се използват.  

 2. Всяка договорна клауза, която 

противоречи на предвиденото в 

настоящия член изключение, не 

подлежи на изпълнение. 

 3. Доставчиците на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание не 

могат да се позовават в своя полза на 

изключението, предвидено в параграф 

1 от настоящия член, за да 

ограничават своята отговорност или 

обхвата на задълженията си по 

споразуменията, сключени с 

носителите на права, при 

прилагането на член 13 от 

настоящата директива.  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/190 

Изменение  190 

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 9 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

 Обществено достояние 

 1. Държавите членки гарантират, че 

ако дадено произведение или друг 

обект са станали обществено 

достояние, достоверното 

възпроизвеждане на това 

произведение или обект във всякакъв 

формат или на всякакъв носител, 

изцяло или частично, което не 

представлява ново произведение или 

обект, също не е обект на авторски 

или сродни права. 

 2. Държавите членки насърчават 

наличието на подходящи лицензии, 

еквивалентни на обществено 

достояние, за да се даде възможност 

на авторите, изпълнителите и 

продуцентите да предназначават 

своите произведения, изцяло или 

частично, като обществено 

достояние. 

 3. Държавите членки поддържат база 

данни със списъка на произведенията 

или другите обекти, които са 

обществено достояние. Тази база 

данни се актуализира редовно и до нея 

се предоставя лесен и ефективен 

достъп за публиката. 
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Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

6.9.2018 A8-0245/191 

Изменение  191 

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 11 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 11 заличава се 

Закрила на публикациите в пресата 

при цифрово използване 

 

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. 

 

2. Правата по параграф 1 оставят 

непроменени и по никакъв начин не 

засягат правата, предвидени в 

правото на Съюза за авторите и 

другите носители на права, по 

отношение на произведенията и 

другите обекти, включени в 

публикация в пресата. Не се допуска 

противопоставяне на тези права 

срещу въпросните автори и други 

носители на права, и по-специално те 

не могат да лишават авторите и 

другите носители на права от 

правото да използват своите 

произведения и други обекти отделно 

от публикацията в пресата, в която 

са включени. 

 

3. Членове 5—8 от Директива 

2001/29/ЕО и Директива 2012/28/ЕС се 

прилагат mutatis mutandis по 

отношение на правата, посочени в 
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параграф 1. 

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. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Изменение  192 

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 12 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 12 заличава се 

Претенции за справедливо 

обезщетение 

 

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. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Изменение  193 

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 13 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 13 заличава се 

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 

 

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 
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права адекватна информация за 

функционирането и прилагането на 

мерките, както и при необходимост 

адекватно отчитане на 

разпознаването и използването на 

произведения и други обекти. 

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. 

 

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. 

 

Or. en 

 


