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Изменение 258
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Стелиос Кулоглу
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 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.

За да се гарантира правилното 
функциониране на лицензионните 
споразумения, доставчиците на 
онлайн услуги, които активно и пряко 
участват в предоставянето на 
възможност за ползвателите да 
качват произведения, да предоставят 
произведения на публично 
разположение и да рекламират 
произведения пред публиката, следва 
да предприемат подходящи и 
пропорционални мерки, за да 
гарантират закрилата на произведенията 
или другите обекти. Тези мерки следва 
да спазват Всеобщата декларация за 
правата на човека и конституциите 
на държавите членки и не следва да 
налагат общо задължение на 
доставчиците на онлайн услуги за 
наблюдение на пренасяната или 
съхраняваната от тях информация. 
Тези подходящи и пропорционални 
мерки следва да бъдат договорени след 
провеждането на широк 
конструктивен и прозрачен диалог и 
сътрудничество между 
доставчиците на услуги за онлайн 
съдържание, организациите за 
колективно представителство на 
правата на ползвателите и за 
колективно представителство на 



AM\1180265BG.docx PE624.050v01-00

BG Единство в многообразието BG

правата на авторите, творците и на 
носителите на други права в 
държавите членки;    

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/259

Изменение 259
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Стелиос Кулоглу
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 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45a) Настоящата директива 
гарантира принципа на недопускане 
на обратно действие;  поради това 
трябва да бъдат взети мерки за 
гарантиране на предимството на 
законодателството на държавите 
членки с рамкови разпоредби, които са 
по-благоприятни за авторите, 
творците, артистите изпълнители и 
ползвателите, или на по-
благоприятни законодателни рамкови 
разпоредби на държавите членки, 
приети след влизането на 
настоящата директива в сила.   

Or. pt
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Изменение 260
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш
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 13

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

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 

1. Доставчиците на услуги за 
споделяне на онлайн съдържание, 
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 
подходящи и пропорционални мерки за 
гарантиране на действието на 
лицензионните споразумения, 
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 подходящи и 
пропорционални мерки се договарят 
след провеждането на широк 
конструктивен и прозрачен диалог и 
сътрудничество между 
доставчиците на услуги за онлайн 



AM\1180265BG.docx PE624.050v01-00

BG Единство в многообразието BG

прилагането на мерките, както и при 
необходимост адекватно отчитане 
на разпознаването и използването на 
произведения и други обекти.

съдържание, организациите за 
колективно представителство на 
правата на ползвателите и за 
колективно представителство на 
правата на авторите, творците и на 
носителите на други права в 
държавите членки;     Тези мерки при 
никакви обстоятелства не могат да 
накърняват правото на създаване и на 
ползване на културни блага или 
свободата на изразяване на мнение, 
нито могат да съдържат прекомерна 
пунктуалност или да представляват 
цифрова цензура. Доставчиците на 
услуги предоставят на носителите на 
права, авторите, творците, 
артистите изпълнители и 
ползвателите цялата необходима 
информация за функционирането и 
прилагането на мерките, както и 
включително конкретни сведения за 
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.

2. Държавите членки гарантират, че 
заинтересованите лица разполагат с 
механизми за подаване на жалби и за 
защита по съдебен ред при възникване 
на спорове относно прилагането на 
мерките, посочени в параграф 1.

2а. Лицензионните споразумения, 
сключени с носителите на права, 
предвиждат справедливо 
възнаграждение за авторите, 
творците и артистите изпълнители. 
Държавите членки поставят акцент 
върху разработването и укрепването 
на мерки в защита на по-слабите 
страни – авторите, творците, 
артистите изпълнители или 
ползвателите – и прилагат 
ефективен механизъм за ангажиране 
на отговорността на лицата, които 
получават значителна облага от 
незаконно присвояване на добавена 
стойност от съдържание, защитено 
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с авторско право и сродните му права, 
което е било споделено и качено в 
интернет.

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. pt
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20.3.2019 A8-0245/261

Изменение 261
Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Стелиос Кулоглу
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 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Принцип на недопускане на обратно 

действие
Гарантира се принципът на 
недопускане на обратно действие; 
поради това трябва да бъдат взети 
мерки за гарантиране на 
предимството на законодателството 
на държавите членки с рамкови 
разпоредби, които са по-
благоприятни за авторите, 
творците, артистите изпълнители и 
ползвателите, или на по-
благоприятни законодателни рамкови 
разпоредби на държавите членки, 
приети след влизането на 
настоящата директива в сила.

Or. pt


