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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. 

(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 защитено с авторско право 

съдържание онлайн. Онлайн услугите 

са средство за осигуряване на по-

широк достъп до културните и 

творческите произведения и те 

предлагат богати възможности на 

културните и творческите 

индустрии да разработват нови 

бизнес модели. Въпреки че тези услуги 

предоставят възможност за 

многообразие на съдържанието и 

улесняват достъпа до него, те са и 

източник на предизвикателства, 

когато защитено с авторски права 

съдържание бъде качено без 

предварително разрешение от 

носителите на права. 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 
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подходящо възнаграждение в тази 

връзка, тъй като някои доставчици 

на услуги за качено от ползвателите 

съдържание не сключват лицензионни 

споразумения, като се позовават на 

това, че попадат в обхвата на 

изключението „safe-harbor”, 

предвидено в Директива 2000/31/ЕО. 

Or. en 



 

AM\1162422BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.9.2018 A8-0245/216/rev1 

Изменение  216/rev1 

Жан-Мари Кавада 

Робер Рошфор 

Йенс Роде 

Тиери Корнийе 

Жан Артюи 

Доминик Рике 

Натали Гризбек 

Фредерик Рийс 

Жерар Дьопре 

Луи Мишел 

Антониу Мариню и Пинту 

Патрик Льо Ярик 

Мортен Льокегор 

Жозе Бове 

Анжелик Дьолае 

Франк Пруст 

Ален Ламасур 

Рено Мюзелие 

Марк Жуло 

Филип Жювен 

Токиа Саифи 

Жоел Бержерон 

Мерчедес Бресо 

Мария Арена 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Едуар Мартен 

Енрике Гереро Салом 

Карин Глоанек Морен 

Инес Аяла Сендер 

Пиер Антонио Панцери 

Андреа Коцолино 

Ираче Гарсия Перес 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Клара Еухения Агилера Гарсия 

Владимир Манка 

Алфред Сант 

Виржини Розиер 

Еманюел Морел 

Луи-Жозеф Манскур 

Силви Гийом 

Изабел Тома 

Гийом Балас 

Венсан Пейон 

Елена Валенсиано 

Костас Мавридис 



 

AM\1162422BG.docx  PE624.050v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Хосе Бланко Лопес 

Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

Мария Грапини 

Карлуш Зориню 

Серхио Гутиерес Прието 

Перванш Берес 

 

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 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37a) Някои услуги на 

информационното общество са 

предназначени като част от 

обичайното им ползване да 

осигуряват достъп на публиката до 

защитено с авторско право 

съдържание или друг закрилян обект, 

качени от техните ползватели. 

Определението за доставчик на услуги 

за споделяне на онлайн съдържание 

съгласно настоящата директива 

следва да обхваща доставчиците на 

услуги на информационното 

общество, една от чиито основни 

цели е да съхраняват и да 

предоставят достъп на публиката до 

защитено с авторско право 

съдържание, качено/предоставено от 

неговите ползватели, или да предават 

това съдържание чрез непрекъсната 

връзка (стрийминг), което 

оптимизира съдържанието извън 

обикновеното хостване на 

съдържанието, включително, наред с 

другото, като рекламират, 

целенасочено показват, маркират, 

подбират и секвенцират качените 

произведения или други обекти, 

независимо от използваните за целта 

средства, и по този начин играят 

активна роля. Определението за 
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доставчици на услуги за споделяне на 

онлайн съдържание съгласно 

настоящата директива не следва да 

обхваща доставчиците на услуги, 

които действат с нетърговска цел, 

например онлайн енциклопедиите и 

доставчиците на онлайн услуги, при 

които съдържанието се качва с 

разрешението на всички засегнати 

носители на права, например 

образователните или научните 

хранилища. Доставчиците на 

компютърни услуги „в облак“ за лично 

ползване, до които публиката няма 

пряк достъп, платформите за 

разработване на софтуер с отворен 

код и онлайн пазарите, чиято основна 

дейност е онлайн продажбата на 

дребно на физически стоки, не следва 

да се считат за доставчици на услуги 

за споделяне на онлайн съдържание по 

смисъла на настоящата директива. 

Or. en 
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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. 

Доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание извършват 

съобщаване на публиката и 

следователно са отговорни за 

тяхното съдържание. Вследствие на 

своята активна роля те следва да 

сключват справедливи и подходящи 

лицензионни споразумения с 

носителите на права, които поискат 

това. Следователно те не могат да се 

ползват от освобождаването от 

отговорност, предвидено в член 14 от 

Директива 2000/31/ЕО34, що се отнася 
до действията, които са от значение 

за авторското право. 

Отговорността на доставчиците на 

услуги за споделяне на онлайн 

съдържание не следва да обхваща 

създаването на хипервръзки по 

отношение на публикации в пресата 

по смисъла на настоящата 

директива. 

Носителят на права не следва да бъде 

задължен да сключва лицензионни 

споразумения. 
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Когато са сключени лицензионни 

споразумения, те следва да обхващат 

в същия размер и обхват 

отговорността на ползвателите и в 

случаите, в които те действат в 

нетърговско качество. 

За да се гарантира функционирането 

на лицензионните споразумения, 

доставчиците на услуги за споделяне на 

онлайн съдържание следва да 

предприемат подходящи и съразмерни 

мерки, за да гарантират закрилата на 

произведенията или другите обекти, 

качени от техните ползватели. Тези 

мерки могат да имат различна форма, 

като включват и/или съчетават 

преглед, извършван от човек, и 

ефективни технологии. 
При липса на споразумения с 

носителите на права също така е 

разумно да се очаква от 

доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание, че те бързо ще 

премахнат съдържанието или ще 

предприемат подходящи и съразмерни 

мерки, в резултат на които в рамките 

на тези услуги да се предотвратява 

появата на произведения или други 

обекти, за които носителите на 

права са установили, че нарушават 

авторското право или сродните му 

права. Тези мерки обаче не следва да 

препятстват появата на качени от 

ползвателите произведения или други 

обекти,  които не нарушават права. 

Мерките, предприети в изпълнение на 

настоящата директива, не следва да 

се прилагат извън 

параметрите/критериите, 

определени в сътрудничество с 

носителите на права. Носителите на 

права следва да носят отговорност за 

всяка злоупотреба и неоснователно 

използване на мерките, предприети в 

изпълнение на настоящата 

директива. 

_________________ _________________ 
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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). 

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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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 

(39) Сътрудничеството между 

доставчиците на услуги за споделяне на 

онлайн съдържание и носителите на 

права има съществено значение за 

функционирането на мерките. По-

специално носителите на права 

следва да предоставят съответната 

информация на доставчиците на 

услуги за споделяне на онлайн 

съдържание, така че последните да 

могат да идентифицират тяхното 

съдържание, когато прилагат 

мерките. Доставчиците на услугите 

следва да осигурят прозрачност пред 

носителите на права по отношение на 

използваните мерки, за да може да се 

прецени доколко същите са 

подходящи. С цел да се избегне 

прекомерна тежест за 

стартиращите предприятия и МСП, 

мерките следва да бъдат съразмерни 

на техните средства и размер. При 

оценката на пропорционалността и 

ефективността на прилаганите 

мерки следва да се отдаде дължимото 

внимание на технологичните пречки 

и ограничения, на свързаните с тях 

разходи, както и на обема или вида на 

произведенията/съдържанието или 

другите обекти, качени от 

ползвателите на услугите, обема на 
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доставчиците на услуги на 

информационното общество за 

използването на тяхно съдържание, 

което е предмет на споразумение. 

произведенията/съдържанието или 

размера на услугата. В съответствие 

с член 15 от Директива 2000/31/ЕО, 

когато е приложимо, прилагането на 

мерки от страна на доставчиците на 

услуги не следва да се състои от общо 

задължение за контрол, а следва да 

бъде ограничено до това да се 

гарантира невъзможността за 

неразрешено използване в рамките на 

техните услуги на конкретни и 

надлежно нотифицирани защитени с 

авторско право произведения или 

други закриляни обекти. При 

прилагането на тези мерки 

доставчиците на услуги следва също 

така да спазват баланс между 

основните права на ползвателите и 

тези на носителите на права съгласно 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. Мерките не следва 

да накърняват законното използване 

на изключения и ограничения. 

Прилаганите мерки следва да не 

изискват установяване на 

самоличността на отделните 

ползватели, които качват 

съдържание, извън строго 

необходимото за правилното 

функциониране на механизмите за 

подаване на жалби и защита, и следва 

да не включват обработване на данни 

във връзка с индивидуалните 

ползватели в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/6791а и 

Директива 2002/58/ЕО1б. 
Тъй като мерките, предприети от 

доставчиците на услуги за споделяне на 

онлайн съдържание в изпълнение на 

настоящата директива, биха могли 

да имат отрицателен или 

несъразмерен ефект върху качено или 

показано от ползвателите 

законосъобразно съдържание, по-

специално когато въпросното 

съдържание попада в обхвата на 

изключение или ограничение, 

доставчиците на услуги за споделяне 
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на онлайн съдържание следва да бъдат 

задължени да предлагат механизъм за 

подаване на жалби в полза на 

ползвателите, чието съдържание е 

било засегнато от тези мерки. 

Подобен механизъм следва да дава 

възможност на ползвателя да 

провери защо въпросното съдържание 
е било предмет на мерки и да включва 

основна информация относно 

съответните приложими изключения 

и ограничения. Той следва да 

установява минимални стандарти за 

жалбите, за да се гарантира, че се 

предоставя достатъчно информация 

за оценка и отговор на жалбите. 

Държавата членка следва да определи 

доверена трета страна, която да дава 

отговор по всички получени жалби в 

рамките на разумен срок. Когато се 

окаже, че мерките са неоснователни, 

платформите или доверената трета 

страна, отговорна за механизма за 

защита, следва да предприемат 

корективни действия без 

необосновано забавяне. 

Or. en 
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Предложение за директива 

Съображение 39a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (39a) Държавите членки следва да 

гарантират наличието на междинен 

механизъм, даващ възможност на 

доставчиците на услуги и на 

носителите на права да постигнат 

решение по взаимно съгласие на всеки 

спор във връзка с условията по 

техните споразумения за 

сътрудничество. За тази цел 

държавите членки следва да 

определят безпристрастен орган, 

разполагащ с необходимата 

компетентност и опит, за да 

съдейства на страните в 

разрешаването на спора между тях. 

Or. en 
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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 

Or. en 
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Предложение за директива 

Член 13 – параграф -1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Без да се накърняват 

разпоредбите на член 3, параграфи 1 и 

2 от Директива 2001/29/ЕО, 

доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание извършват 

съобщаване на публиката и сключват 

справедливи и подходящи лицензионни 

споразумения с носителите на права, 

които поискат това. Тези 

лицензионни споразумения, сключени 

от доставчиците на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание с 

носителите на права, обхващат 

отговорността за произведения, 

качени от ползвателите на техните 

услуги, при условие че тези 

ползватели не действат с търговска 

цел или не са самият носител на 

правата или неговият представител. 

Or. en 
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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. Доставчиците на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание, 

посочени в параграф -1, предприемат в 

сътрудничество с носителите на 

права подходящи и съразмерни мерки 

за гарантиране на действието на 

лицензионните споразумения, 

сключени с носителите на права за 

използване на техни произведения или 

други обекти в рамките на тези 

услуги. 

При липсата на лицензионни 

споразумения с носителите на права 

доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание гарантират, че 

в рамките на техните услуги не се 

предоставят или съответно 

своевременно се отстраняват 

защитени с авторско право 

произведения или други обекти, които 

са идентифицирани от носителите на 

права, и предприемат подходящи и 

съразмерни мерки за предотвратяване 

на бъдеща поява на такива 

произведения или други обекти. Всички 

мерки, предприети за тази цел от 

доставчиците на услуги, не могат да 

препятстват наличието на 

защитени с авторско право 
произведения или други обекти, които 

не са в нарушение или не са 
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идентифицирани като такива, 

включително на съдържание, което се 

ползва с изключение по отношение на 

авторското право. 

Държавите членки гарантират, че 

доставчиците на услуги за споделяне на 

онлайн съдържание прилагат тези 

мерки въз основа на съответната 

информация, предоставена от 

носителите на права. За да се 

гарантира ефективното 

функциониране на тези мерки, 

носителите на права предоставят 

тази информация на доставчиците на 

услуги за споделяне на онлайн 

съдържание. 
Доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание информират 

по прозрачен начин носителите на 

права за предприетите мерки и за 

тяхното прилагане и по 

целесъобразност се отчитат 

периодично за използването на 

произведенията и други обекти. 

Държавите членки гарантират, че 

прилагането на мерките по параграф 

1 е съразмерно, като се вземат 

предвид, наред с другото, естеството 

и размерът на услугите и наличието 

на технологии и тяхната 

ефективност в светлината на 

технологичното развитие, постигат 

баланс между основните права на 

ползвателите и тези на носителите 

на права, включително правата, 

закрепени в рамките на 

изключенията и ограниченията, 

предвидени в правото на Съюза, и 

правата, установени в член 11 от 

Хартата на основните права, и в 

съответствие с член 15 от 

Директива 2000/31/ЕО, когато е 

приложимо, не налагат на 

доставчиците на услуги за споделяне 

на онлайн съдържание общо 

задължение за контрол върху 

информацията, която същите 
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пренасят или съхраняват. 

Or. en 
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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. За да се предотвратят 

злоупотреби или ограничения при 

упражняването на правото на 

позоваване на изключения от и 

ограничения на авторското право, 

държавите членки гарантират, че 

доставчиците на услуги по параграф 1 

въвеждат ефективни и експедитивни 

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. Всяка жалба, 

подадена съгласно тези механизми, се 

обработва без неоправдано забавяне и 

подлежи на преглед, извършван от 

човек, от страна на доверена трета 

страна, определена от държавите 

членки. Носителите на права носят 

отговорност за неоснователно 

използване на мерките, посочени в 

параграф 1, и отхвърлянето на жалби 

се обосновава. 

Освен това в съответствие с 

Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 

регламент относно защитата на 

данните), член 8 от Хартата на 

основните права и член 19 от 

Декларацията на ООН за Хартата на 

правата на човека мерките, посочени 
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в параграф 1, изискват 

самоличността на отделните 

ползватели да се установява и 

техните лични данни да се 

обработват единствено в степента, 

която е строго необходима за 

правилното функциониране на 

механизма за подаване на жалби и 

защита, посочен в настоящия 

параграф. След като бъде намерено 

окончателно решение на дадена 

жалба в рамките на механизма за 

подаване на жалби и защита, 

личните данни, свързани с жалбата, 

се заличават. 

Държавите членки гарантират също 

така, че в контекста на прилагането 

на мерките, посочени в параграф 1, 

ползвателите имат достъп до съд 

или до друг компетентен 

правораздавателен орган, за да се 

позоват на приложимостта на 

изключение или ограничение на 

правилата за авторското право. 

Or. en 
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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. Държавите членки улесняват, 

когато е необходимо, сътрудничеството 

между доставчиците на услуги за 

споделяне на онлайн съдържание, 

ползвателите и носителите на права 

чрез диалози със заинтересованите 

страни, с цел съгласуване на критерии 

за определяне на това дали мерките, 

свързани с  нелицензирани 

произведения и други обекти, посочени 

в параграф 1, са подходящи и 

съразмерни, като се отчитат например 

естеството и размерът на услугите, 

броят на произведенията или обемът 

на другите обекти, които са налични 

в рамките на услугата, наличността на 

технологии и тяхната ефективност в 

светлината на технологичното развитие. 

Or. en 

 


