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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. приветства ангажираността на Комисията с по-нататъшното разработване на 

програмата на ЕС в областта на цифровите технологии, включително с въпросите, 

свързани с авторските права, по време на новия мандат на Комисията; приветства 

работната програма на Комисията за 2015 г., тъй като тя се задължава да изготви 

пакет за единния цифров пазар, който включва законодателно предложение с цел 

модернизиране на правилата в областта на авторските права, с цел да ги пригоди 

към цифровия век; 

2. подчертава необходимостта от адаптирането на законодателната рамка в областта 

на авторското право, за да се гарантира подходящо възнаграждение и подходяща 

закрила за носителите на авторско право и сродните му права предвид новото 

търсене от страна на потребителите и предизвикателствата на цифровата икономика 

и цифровото общество; изтъква също така, че модернизираните правила за 

авторското право следва да запазят справедливия баланс между всички 

заинтересовани страни: потребители, ползватели, творци и носители на права; 

3. подчертава, че всеобхватното и съгласувано регулиране на цифровия пазар е много 

важна предпоставка за икономически растеж; 

4. отбелязва, че Директива 2001/29/ЕО (Директивата относно информационното 

общество) беше приета през 2001 г. и че оттогава насам цифровото ползване и 

предоставяне на материали, защитени от авторското право, се промениха и 

значително нараснаха; подчертава необходимостта Комисията да отговори на 

технологичните промени и да адаптира действащите закони спрямо съществуващи и 

нови предизвикателства; 

5. подчертава факта, че законодателните различия в държавите членки създават 

правна несигурност, която възпрепятства изграждането на единен цифров пазар и 

трансграничната достъпност на съдържанието, защитено с авторско право; 

6. припомня, че стойността, която генерират в цифровата икономика защитените с 

авторско право произведения, трябва да се споделя справедливо с носителите на 

авторските права; призовава Комисията да оцени обхвата и въздействието на това 

прехвърляне на стойност в полза на техническите посредници в областта на 

цифровите технологии; 

7. припомня, че авторското право и сродните му права играят важна роля, тъй като 

закрилят и стимулират както развитието и търговията на нови продукти и услуги, 

така и създаването и използването на тяхното творческо съдържание, като по този 

начин допринасят за повишаване на конкурентоспособността, заетостта и 

иновациите в редица промишлени сектори в ЕС, така че всеки опит за 

хармонизиране в областта на авторското право трябва да се ползва с висока степен 
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на защита и да отчита промените в поведението на ползвателите; отбелязва, че 

необходимото адаптиране на Директива 2001/29/ЕО спрямо цифровата епоха 

вероятно ще постави началото на нови стопански дейности и предприятия, които ще 

бъдат източник на работни места на бъдещето за младите хора; 

8. подчертава, че авторското право е толкова ефективно, колкото са мерките, въведени 

за неговата защита, и че за да се гарантира процъфтяващ и иновативен творчески 

сектор, авторското право трябва да се прилага стриктно; изтъква също така, че 

изпълнението на правилата за авторските права следва да бъде пропорционално и че 

ограничаване на правата на ползвателите трябва да се установи със закон; 

9. счита, че модернизирането на правилата в областта на авторските права в ЕС би 

било непълно без актуализация на Директива 2000/31/ЕО за електронната търговия 

и предлага Европейската комисия да обмисли действия в тази посока; 

10. признава, че целта на авторското право е да се защитават по-добре правата на 

всички категории носители на права, за да бъде възможно те да получават 

подходящо възнаграждение за своите усилия, когато други лица използват работата 

им, като по този начин се насърчава бъдещото творчество; припомня, че секторите 

на културата и творчеството осигуряват заетост за над седем милиона души и 

допринасят с 4,5% за БВП на ЕС годишно, както и че според изследването за цената 

на „отказа от Европа“ на Европейския парламент единният цифров пазар ще създаде 

223 000 работни места до 2020 г., и че доходите на носителите на права в сектора на 

културата и творчеството намаляват, въпреки че услугите, технологиите и 

възможностите, които дават достъп на широката общественост до творчески 

произведения, нарастват ежедневно; подчертава значението на ефективната защита 

на авторските права и необходимостта от повишаване на осведомеността на 

потребителите за последствията от нарушаването на авторското право и сродните 

му права; 

11. подчертава необходимостта от укрепване на възможностите авторите и творците да 

договарят условията в рамките на веригата за създаване на стойност в цифровата 

епоха; 

12. подчертава факта, че разпоредбите на държавите членки в областта на авторското 

право и сродните му права варират значително и че изключителните права, които 

авторското право предоставя на своя носител, по принцип са ограничени до 

териториалните граници на държавата членка, в която е предоставено правото; 

счита, че подобни териториални ограничения може често да водят до разпокъсаност 

на пазара и сериозни различия в изпълнението в целия ЕС; припомня, че 

европейският пазар не е хомогенен и че националните пазари се развиват с 

различни темпове; припомня също, че предпочитанията и моделите на потребление, 

а оттам и на съдържание, съответстват на специфични очаквания във всяка държава 

членка; 

13. подчертава значението на ясната комуникация към потребителите относно 

характеристиките на съдържанието, което купуват, в съответствие с Директивата на 

ЕС за правата на потребителите; 
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14. счита, че следва да се положат общи усилия за борба срещу нарушенията на 

авторското право в ЕС, за да се гарантира защитата на авторското право и 

справедливо възнаграждение за авторите на онлайн съдържание, защитено с 

авторски права; 

15. подчертава, че териториалната разпокъсаност може да доведе до необходимост от 

осигуряване на многобройни лицензи за потребителите, които се стремят да 

предлагат свързани със съдържанието услуги в целия ЕС; подчертава факта, че 

разликите в ограниченията и изключенията пораждат твърде често допълнителни 

правни разходи и правна несигурност, като по този начин възпрепятстват 

иновациите и инвестициите и в някои случаи допринасят за създаване на пазарна 

концентрация; поради това призовава Комисията да разгледа кои от 

незадължителните изключения и ограничения, посочени в Директива 2001/29/ЕО, 

биха могли да се превърнат в задължителни, с цел да се позволи равен, 

невъзпрепятстван от границите достъп до културното многообразие в рамките на 

единния пазар и да се подобри правната сигурност;  

16. припомня, че на потребителите твърде често е отказван достъп до някои свързани 

със съдържанието услуги по географски причини, което влиза в противоречие с 

Директива 2001/29/ЕО за прилагането на четирите свободи на вътрешния пазар; 

поради това настоятелно призовава Комисията да предложи подходящи решения за 

подобряване на трансграничната достъпност на услугите и на съдържание с 

авторски права за потребителите; 

17. счита, че потребителите следва да могат да купуват онлайн съдържание с авторски 

права от друга държава членка; подчертава, че по време на закупуване на лиценз за 

цифрово съдържание на потребителите следва да се предоставя ясна информация, 

включително относно географските ограничения за използването на това 

съдържание, докато те бъдат преодоляни; подчертава факта, че творческата 

продукция на Европа е един от най-богатите ѝ ресурси и че тези, които искат да ѝ се 

наслаждават, следва да могат да платят, за да го направят, дори когато тя се продава 

единствено в друга държава членка; 

18. счита, че въпреки че е налице необходимост да се намерят решения, които да 

гарантират преносимост на услугите, например когато потребителите пътуват 

между различни държави членки, от изключително значение е да се гарантира 

изборът на потребителите по отношение на достъпа до различно, включително в 

езиково отношение, културно съдържание; 

19. подчертава колко е важно да се внесе повече яснота и прозрачност по отношение на 

режима в областта на авторското право за потребителите на авторски права, по-

специално по отношение на съдържанието, създадено от потребителите, и таксите 

за носителите на авторски права, за да се насърчи творчеството, по-нататъшното 

развитие на онлайн платформи, както и да се осигури подходящо възнаграждение на 

носителите на авторски права; 

20. отново подчертава значението на една модерна рамка в областта на авторското 

право, насочена към конкуренцията и удобна за потребителите, в отговор на 

предизвикателствата на цифровата среда; признава необходимостта от цялостен 
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подход за модернизиране на правилата в областта на авторските права с цел 

преодоляване на съществуващата пазарна разпокъсаност, и по-специално с цел 

онлайн управление на правата и гарантиране на безопасна, подходяща и сигурна 

среда за потребителите, творците и ползвателите на авторски права; 

21. във връзка с това приветства приемането на Директива 2014/26/ЕС относно 

колективното управление на авторското право и сродните му права и 

многотериториалното лицензиране на правата, която предоставя подходящия 

баланс между достъпа на обществеността до произведения на културата, 

облекченото уреждане на авторските права за потребителите и подходящото 

възнаграждение за творците, и счита, че прилагането на тази директива ще доведе 

до по-ясен набор от общи за ЕС стандарти, водещ до по-бърза и по-гъвкава 

лицензионна инфраструктура, пригодена за специфична употреба; отбелязва, при 

все това, че фрагментацията продължава и че трябва да се обмислят решения, 

включително в областта на общите подходи, като се предвидят целенасочени 

изключения, които засягат трансграничния обмен на творби, което е необходимо за 

осъществяването на дигиталния единен пазар; 

22. счита за необходимо да се предложат балансирани решения, спомагащи за напредък 

и/или подобряване на трансграничния достъп и преносимостта на продуктите и 

услугите, които са от съществено значение, за да могат потребителите да получават 

услугите и продуктите, където и когато желаят, по законен и оторизиран начин, в 

съответствие с новото търсене от страна на потребителите; счита, че културното 

многообразие на Европа е в основата на европейската идентичност и следва да бъде 

насърчавано и популяризирано сред държавите членки; 

23. подчертава, че потребителите често се сблъскват с различни ограничения и че 

идеята за правата на потребителите много често отсъства от сферата на авторските 

права; призовава Комисията да направи оценка на ефективността на настоящото 

законодателство в областта на авторското право от гледна точка на потребителите и 

да разработи набор от ясни и изчерпателни права на потребителите; 

24. настоятелно призовава Комисията и държавите  членки да предложат по-висока 

степен на хармонизация и балансирана рамка за изключения и ограничения, която 

не причинява вреда на носителите на права, отговаря на очакванията на 

потребителите, насърчава творчеството и иновациите и е пригодена към 

технологичния напредък в цифровата среда; насърчава държавите членки да 

използват изключенията по целенасочен и технологично неутрален начин; 

подчертава важната роля, която играят изключенията и ограниченията, договорени 

по съображения от обществен интерес за целите на научните изследвания, 

образованието и преподаването, за осигуряването на достъп до знания, както и за 

насърчаването на културното и общественото участие; настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да улеснят включването на книгите в електронен 

формат в системите за публично заемане, при условие че са били сключени или са 

направени усилия за всички необходими споразумения за осигуряване на 

справедливо възнаграждение и зачитане на правата на носителите на права; 

настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предвидят механизъм, 

който позволява на библиотеки, архиви и музеи да предоставят онлайн достъп 
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обществените защитени творби в колекциите си, които вече не се управляват от 

техните носители на права; 

25. приветства структурирания диалог със заинтересованите страни на тема 

„Лицензиране за Европа“, който Комисията започна през 2013 г.; следователно 

счита, че участието на съответните заинтересовани страни и обменът на най-добри 

практики са от съществено значение за постигане на по-хомогенно и основано на 

доказателства прилагане на законодателството в областта на авторското право в 

целия ЕС; призовава Комисията да наблюдава и докладва за изпълнението на 

обещанията на „Лицензиране за Европа“; 

26. подчертава значението на насърчаването на по-голяма оперативна съвместимост, 

тъй като липсата на оперативна съвместимост намалява конкуренцията в ЕС и 

възпира иновациите; отбелязва, че липсата на оперативна съвместимост пречи на 

развитието на нови услуги за съдържание в ущърб на творците, стремящи се към по-

широка публика в цяла Европа; счита, че липсата на оперативна съвместимост може 

да доведе до господстващо положение на пазара на един конкретен продукт, което 

от своя страна възпрепятства конкуренцията и ограничава избора на потребителите 

в ЕС; 

27. подчертава значението на изключенията от авторското право, които позволяват 

повишен достъп до цифрово съдържание за лица с увреждания; признава, че 

невъзможността за закупуване на съдържание в подходящ формат от потребители с 

увреждания създава пречки пред търговията също и за предприятията; признава 

също така, че невъзможността за закупуване на съдържание в подходящ формат, 

който може да обслужи потребителите с увреждания, намалява предлагането на 

културна продукция и съдържание във всички държави членки; подчертава във 

връзка с това, че всяко законодателно изменение в тази област следва да осигури 

достъп на хората с увреждания до произведения и услуги със защитено авторско 

право и сродни права и следва да се адаптира към цифровата среда; 
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