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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отново потвърждава, че информационното общество представлява основен стълб на 
Лисабонската стратегия, базираща се на достъпа до знания и защитата на цифровото 
съдържание чрез стабилна и ефективна система на защита на авторското право и 
сродните му права; 

2. припомня, че Директива 2001/29/EО относно хармонизиране на някои аспекти на 
авторското право и сродните му права в информационното общество е много важен 
компонент на законодателството на Общността за защита на интелектуалната 
собственост в цифровата среда, в съответствие с "договорите за интернет" на 
Световната организация за интелектуална собственост (СОИС); 

3. отбелязва, че в доклада на Комисията относно прилагането на Директива 
2001/29/EО се подчертава съществуването в държавите-членки на различия при 
прилагането на членове 5, 6 и 8, вследствие на разлики в тълкуването и решенията 
на националните съдилища, и припомня, че понастоящем те се съдържат в 
съдебната практика;  

4. призовава Комисията да продължава да упражнява строг контрол върху 
прилагането на Директива 2001/29/EО и да докладва редовно по въпроса на 
Парламента и на Съвета; 

5. приветства приемането от Съвета на Зелената книга "Авторското право в условията 
на икономиката на познанието" и призовава Комисията, след като се консултира 
със заинтересованите страни, да преразгледа Директива 2001/29/EО, за да изясни 
текста на членове 5, 6 и 8 от нея, с оглед гарантиране на хармонизацията на 
равнището на Общността на правната рамка за защита на авторското право в 
информационното общество. 
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