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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0245/262

Изменение 262
Тимо Вьолкен, Бернд Ланге, Керстин Вестфал, Михаел Детиен, Ирис Хофман, 
Дитмар Кьостер, Улрике Родуст, Сузане Мелиор, Мартина Вернер, Мария Нойхл, 
Арндт Кон, Петра Камереверт, Йоахим Шустер, Констанце Ангела Крел, Йенс 
Гайер, Силвия-Ивон Кауфман, Исмаил Ертуг, Арне Лиц, Паул Танг, Кнут 
Флекенщайн, Норберт Нойзер, Ойген Фройнд, Карин Каденбах, Момчил Неков, 
Евелин Гебхарт, Биргит Зипел, Кати Пири, Таня  Файон, Павел Поц, Каролине 
Грасвандер-Хайнц, Петер Нидермюлер, Неса Чилдърс, Сергей Станишев, Анна 
Хед, Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Адам Герек, Януш Земке, Богуслав 
Либерадзки, Йозеф Вайденхолцер, Евелин Регнер, Моника Беньова

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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21.3.2019 A8-0245/263

Изменение 263
Тимо Вьолкен, Бернд Ланге, Керстин Вестфал, Михаел Детиен, Ирис Хофман, 
Дитмар Кьостер, Улрике Родуст, Сузане Мелиор, Мартина Вернер, Мария Нойхл, 
Арндт Кон, Петра Камереверт, Йоахим Шустер, Констанце Ангела Крел, Йенс 
Гайер, Силвия-Ивон Кауфман, Исмаил Ертуг, Арне Лиц, Паул Танг, Кнут 
Флекенщайн, Норберт Нойзер, Ойген Фройнд, Карин Каденбах, Момчил Неков, 
Евелин Гебхарт, Биргит Зипел, Кати Пири, Таня  Файон, Павел Поц, Каролине 
Грасвандер-Хайнц, Петер Нидермюлер, Неса Чилдърс, Сергей Станишев, Анна 
Хед, Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Адам Герек, Януш Земке, Богуслав 
Либерадзки, Йозеф Вайденхолцер, Евелин Регнер, Моника Беньова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) 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

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 
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използваните за тази цел средства.
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.
_________________
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).
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21.3.2019 A8-0245/264

Изменение 264
Тимо Вьолкен, Бернд Ланге, Керстин Вестфал, Михаел Детиен, Ирис Хофман, 
Дитмар Кьостер, Улрике Родуст, Сузане Мелиор, Мартина Вернер, Мария Нойхл, 
Арндт Кон, Петра Камереверт, Йоахим Шустер, Констанце Ангела Крел, Йенс 
Гайер, Силвия-Ивон Кауфман, Исмаил Ертуг, Арне Лиц, Паул Танг, Кнут 
Флекенщайн, Норберт Нойзер, Ойген Фройнд, Карин Каденбах, Момчил Неков, 
Евелин Гебхарт, Биргит Зипел, Кати Пири, Таня  Файон, Павел Поц, Каролине 
Грасвандер-Хайнц, Петер Нидермюлер, Неса Чилдърс, Сергей Станишев, Анна 
Хед, Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Адам Герек, Януш Земке, Богуслав 
Либерадзки, Йозеф Вайденхолцер, Евелин Регнер, Моника Беньова

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, 

заличава се
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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 
доставчиците на услуги на 
информационното общество за 
използването на тяхно съдържание, 
което е предмет на споразумение.

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/265

Изменение 265
Тимо Вьолкен, Бернд Ланге, Керстин Вестфал, Михаел Детиен, Ирис Хофман, 
Дитмар Кьостер, Улрике Родуст, Сузане Мелиор, Мартина Вернер, Мария Нойхл, 
Арндт Кон, Петра Камереверт, Йоахим Шустер, Констанце Ангела Крел, Йенс 
Гайер, Силвия-Ивон Кауфман, Исмаил Ертуг, Арне Лиц, Паул Танг, Кнут 
Флекенщайн, Норберт Нойзер, Ойген Фройнд, Карин Каденбах, Момчил Неков, 
Евелин Гебхарт, Биргит Зипел, Кати Пири, Таня  Файон, Павел Поц, Каролине 
Грасвандер-Хайнц, Петер Нидермюлер, Неса Чилдърс, Сергей Станишев, Анна 
Хед, Лидия Йоанна  Герингер де Оденберг, Адам Герек, Януш Земке, Богуслав 
Либерадзки, Йозеф Вайденхолцер, Евелин Регнер, Моника Беньова

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 
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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.
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
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21.3.2019 A8-0245/266

Изменение 266
Тим Ейкър, Йорг Мойтен
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
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля  
[предложението на Комисията].

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/267

Изменение 267
Тим Ейкър, Йорг Мойтен, Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Фабио Масимо Касталдо, 
Игнацио Корао, Роза Д’Амато, Елеонора Еви, Лаура Ферара, Пиерникола 
Педичини, Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, 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 
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прилагат mutatis mutandis по 
отношение на правата, посочени в 
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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21.3.2019 A8-0245/268

Изменение 268
Тим Ейкър, Йорг Мойтен, Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Фабио Масимо Касталдо, 
Игнацио Корао, Роза Д’Амато, Елеонора Еви, Лаура Ферара, Пиерникола 
Педичини, Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, 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 
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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.
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


