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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. признава, че упражняването на правата на интелектуална собственост (ПИС) е не 

само двигател за създаване на работни места и за растеж в целия Съюз, но е от 

основно значение за правилното функциониране на единния пазар, по-специално с 

оглед на фактори, като например дела от БВП на ЕС, заетостта и кръга от сектори, 

които имат полза от и използват ПИС, и играе ключова роля за стимулирането на 

новаторството, творчеството, конкурентоспособността и културното многообразие; 

2. подчертава, че ПИС не са само авторски права, но и търговски марки и патенти, 

наред с другото, и всички те са от жизненоважно значение за стойността на 

европейските стоки и услуги; 

3. приветства плана за действие на Комисията, който поставя акцент върху въпроса за 

правоприлагането, включително чрез възприемане на подхода „следвай парите“, 

насочен към това да се гарантира, че срещу сериозните нарушители на ПИС, по-

специално когато нарушението има търговско измерение, се предприемат мерки и 

те понасят финансови загуби; подчертава, че основната отговорност за прилагане на 

ПИС се поема от публичните органи на държавите членки; 

4. подчертава необходимостта действията на Комисията по осигуряване на спазването 

на ПИС да бъдат адаптирани към растежа на цифровия единен пазар и да са 

насочени в еднаква степен към цифровите и физическите нарушения на ПИС; 

отбелязва, че фалшифицирани и нарушаващи ПИС физически стоки все повече се 

търгуват и продават на онлайн пазари, където органите на съответната държава 

членка имат ограничени възможности за контрол върху продажбите; подчертава 

необходимостта да се включат собствениците на пазарни платформи във всички 

усилия за прилагането на ПИС, включително в усилията за премахване на 

фалшифицираните стоки и забрана за търговците на фалшифицирани стоки да 

продават от техните сайтове; 

5. припомня, че от май 2011 г. съществува доброволен Меморандум за разбирателство 

относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет, и призовава Комисията 

да извърши оценка на резултатите от прилагането на този меморандум и да 

докладва на Парламента; 

6. признава значението на доброволните меморандуми за разбирателство, които 

създават категорични принципи, договорени по време на диалога със 

заинтересованите лица, тъй като те ще спомогнат за намаляване на нарушенията на 

ПИС с търговско измерение в онлайн среда, и очаква редовно представяне на 

доклад за успеха на доброволните мерки; 

7. подчертава необходимостта от установяване на критерии за резултатите по 

отношение на тези споразумения, за да се оцени тяхната ефективност и 
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европейските граждани да бъдат информирани; 

8. счита, че Комисията следва също така да разгледа ефективността на 

съществуващите инициативи и възможните бъдещи действия по отношение на 

ролята на посредниците за преодоляването на нарушаването на ПИС; 

9. подчертава, че продуктите, нарушаващи ПИС, не само водят до пряка загуба на 

приходи за законните предприятия и европейската икономика, но също така 

предизвикват пряка и косвена загуба на работни места, вредят на репутацията и 

повишават разходите за правоприлагане, като същевременно често са свързани с 

организираната престъпност и освен това представляват потенциална заплаха и 

опасност от вреди за здравето и безопасността на потребителите; подчертава в този 

контекст, че качеството и безопасността на продукта не са автоматично свързани с 

автентичността на продукта и че статусът по отношение на ПИС и тяхното 

евентуално нарушаване следва да се управляват от набор от правила, различен от 

този за безопасността и качеството на потребителските продукти; 

10. поздравява Комисията за нейната ангажираност по отношение на потребителите, 

по-специално тези от по-младото поколение,които не познават последиците от 

такива нарушения, чрез кампании за информиране на обществеността и други 

целесъобразни средства, и насърчава Комисията и държавите членки да разработят 

още действия за повишаване на осведомеността, насочени към конкретна публика и 

към съответни пазари, например чрез развиване на онлайн система за 

предупреждение на потребителите; приветства, по-специално, усилията на 

Обсерваторията към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП), 

които имат за цел повишаване на осведомеността на потребителите относно ползите 

от избора на продукти, които спазват ПИС, и улесняване на достъпа до такива 

продукти; 

11. в същото време счита, че потребителите следва да са в състояние по-добре да 

идентифицират офертите, нарушаващи ПИС, така че да могат да вземат решение да 

не предприемат дадена покупка; изразява съжаление относно факта, че планът за 

действие на Комисията не включва никакви действия, предназначени за 

подобряване на способността на потребителя за установяване на нарушаващи стоки 

и съдържание, и призовава Комисията да обмисли допълнително разработването на 

специфични инструменти конкретно по отношение на обмена на най-добри 

практики; 

12. изисква от органите на държавите членки да гарантират, че стоките, нарушаващи 

ПИС, които представляват риск по отношение на безопасността, се включват в 

уведомленията по RAPEX, независимо дали стоките се продават законно или 

незаконно във въпросната държава членка; 

13. очаква да получи информация относно съществуващите национални инициативи, 

насочени към гражданскоправните средства за правоприлагане за МСП в областта 

на интелектуалната собственост до края на 2015 г.; приветства предстоящата Зелена 

книга относно необходимостта от бъдещи действия на Съюза въз основа на най-

добрите практики, утвърдени във финансираните на национално равнище схеми за 

подпомагане на МСП при упражняване на техните права на интелектуална 
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собственост; призовава Комисията да взима под внимание МСП при изготвянето на 

законодателните актове, и отново заявява, че принципът „Мисли първо за малките!“ 

следва да се прилага във всеки един момент; 

14. изтъква, че за МСП ясните и управляеми структури за осигуряване на спазването на 

техните ПИС са от първостепенно значение; 

15. изисква разработване на услуги по медиация и други алтернативни схеми за 

разрешаване на спорове в областта на ПИС, особено за МСП; 

16. приветства предложената от Комисията Зелена книга за допитване до 

заинтересованите лица относно въздействието на възстановяването на дебитирани 

суми и свързаните с това схеми с цел справяне с нарушенията на ПИС с търговско 

измерение и извършване на преценка относно необходимостта от предприемане на 

по-конкретни действия в тази област, както в онлайн, така и в офлайн контекст; 

счита, че въвеждането на право на възстановяване на дебитираните суми в целия ЕС 

за всички неволно закупени фалшифицирани стоки би могло да е от положителна 

полза за потребителите и да насърчи търговците да проверяват стоките, преди да ги 

пуснат за продажба; 

17. подкрепя акцента, поставен в плана за действие върху значението на съвместната 

работа с държавите членки, обмена на информация и най-добри практики, както и 

координирането на дейности по трансграничното правоприлагане; приветства 

създаването на експертна група на държавите членки в областта на упражняването 

на права върху интелектуалната собственост, тъй като обменът на най-добри 

практики ще допринесе за разработването на политиките и за изпълнението на 

плана за действие, като се надгражда върху данните и проучванията, изготвени на 

национално равнище и чрез Обсерваторията; 

18. отбелязва, че обучението за развитие на секторното правоприлагане в областта на 

ПИС на национално равнище е от основно значение, както и ролята, която ще играе 

Обсерваторията към СХВП при подпомагането на обучението на органите на 

държавите членки и при обмена на най-добри практики, по-конкретно чрез 

насърчаване на кампании, които са достъпни в цифрова среда и са с добро 

съотношение качество-цена, и чрез координирането на тези кампании със 

съответните агенции и органи; 

19. подчертава, че задължението на Службата за хармонизация във вътрешния пазар 

(СХВП) да получава от промишлеността данни, документиращи нарушения на 

ПИС, и да генерира надеждни данни и анализ на действителното въздействие на 

нарушенията за стопанските субекти следва да бъде част от плана за действие в 

десет точки и основа за по-нататъшни действия в различните сектори, които са най-

силно засегнати; призовава Комисията в тази връзка да подобри базата данни 

ACIST, разработена от СХВП, за да предоставя информация относно 

фалшификаторите и да гарантира, че възлагащите органи не купуват 

фалшифицирани продукти; 

20. подчертава по-специално, че за да се постигне значимо прилагане на ПИС, следва 

да бъде налична и достъпна пълната информация относно засегнатия вид ПИС 
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(патент, търговска марка и авторски права, например) при всяка отделна ситуация, 

статуса на действителност на тези права и самоличността на притежателите, 

включително под формата на метаданни в случай на цифрови файлове; 

21. подчертава жизненоважната роля на публичните органи на всички равнища, 

включително местно, регионално и национално, чрез възлагането на обществени 

поръчки и чрез осъществяването на покупки и приветства желанието на Комисията 

да разработи,популяризира и публикува ръководство за най-добрите практики за 

избягване на закупуване на фалшифицирани продукти от страна на публични 

органи на всички равнища; 

22. освен това отбелязва предложенията за приобщаваща консултация със 

заинтересованите лица относно прилагането на надлежна проверка на ЕС по цялата 

верига на доставки, включително доставчиците на платежни услуги, с цел 

предотвратяване на нарушения на интелектуалната собственост и изисква 

резултатите от консултациите и от доброволната схема на ЕС за надлежна проверка 

да бъдат представяни на Парламента не на всеки две години, а всяка година; 

23. приветства всички възможни действия във връзка с надлежните проверки по цялата 

верига на доставки, което води до по-малко стоки, нарушаващи ПИС; подчертава, 

че тези действия трябва да бъдат с целенасочен характер, да не създават 

допълнителна административна тежест за средния търговец и да са гъвкави, тъй 

като нарушителите на ПИС се прехвърлят от един продукт на друг, за да избягват 

контрола; 

24. призовава Комисията да предприеме всички консултации със заинтересованите 

лица своевременно и по прозрачен начин и да гарантира, че резултатите от 

консултациите се анализират както в качествено, така и в количествено отношение 

и се споделят със заинтересованите лица, включително с Парламента и другите 

институции на ЕС; 

25. призовава Комисията да представи необходимите предложения в съответствие със 

заинтересованите лица, ако бъде установено, че доброволните мерки не 

функционират след първото публикуване на доклада „Интелектуалната собственост 

в икономиката на ЕС“, който следва да се публикува ежегодно; 

26. подчертава, че всяко свързано с ПИС законодателство трябва да отразява 

развитието на цифровата епоха, като отчита онлайн средата и различните средства 

за разпространение, гарантира балансиран подход, представляващ интересите на 

всички заинтересовани страни, и особено потребителите и тяхното право на достъп 

до съдържание, и същевременно насърчава хората на изкуството, творците и 

новаторството в Европа; 

27. застъпва становището, че осигуряването на спазването на правата на 

интелектуалната собственост следва напълно да зачита принципа на 

пропорционалност, като балансира правата на притежателите на съдържанието с 

тези на ползвателите, които трябва да бъдат напълно съвместими с Хартата на 

основните права на Европейския съюз и правилата за защита на данните, зачитането 

на личния живот и правото на достъп до правосъдие. 
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