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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси призовава водещите комисии по промишленост, 

изследвания и енергетика и по вътрешния пазар и защита на потребителите да включат 

в предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения: 

1. подчертава, че стимулирането на растежа, иновациите, избора на потребителите и 

конкурентоспособността е от изключителна важност, и счита, че цифровият единен 

пазар е от ключово значение за постигането на тази цел чрез премахването на 

пречките пред търговията, рационализирането на процесите за онлайн предприятия 

и подкрепата на творците, инвеститорите и потребителите; във връзка с това 

призовава за провеждане на изпитвания за конкурентоспособност по отношение на 

всички нови предложения; 

2. призовава за основани на обективни данни целеви реформи с цел подобряване на 

трансграничния достъп до законно предоставяно онлайн съдържание, но подчертава 

значението на това да не се възлагат общоевропейски лицензии; вместо това 

призовава за реформи, които да позволят да се отдаде приоритет на засилената 

преносимост на законно придобито съдържание; 

3. счита, че доставчиците на интернет услуги следва да носят по-голяма отговорност 

за незаконното съдържание, достъпно в интернет, и следва, наред с други участници 

във веригата на доставки, като например доставчиците на платежни услуги, да 

играят значителна роля в решаването на проблема със злоупотребите с авторски 

права;  

4. счита, че прилагането на авторското право е важно и поради това призовава за 

модернизиран подход към прилагането на правата върху интелектуалната 

собственост онлайн, особено по отношение на нарушенията с търговско измерение; 

5. приветства целта на Комисията да оттегли предложението за общо европейско 

право за продажбите и намерението да предложи правила за цифрово съдържание; 

отбелязва предложението за въвеждане на „местен вариант“ с цел да се премахнат 

пречките пред трансграничната търговия; настоява, че са необходими изчерпателни 

доказателства и консултации със заинтересованите лица преди прилагането на този 

подход, по-специално по отношение на въздействието му върху предоставяната 

понастоящем защита на потребителите съгласно националното законодателство, 

особено по отношение на средствата за правна защита срещу неспазването на 

условията на договорите за онлайн продажби. 


