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Изменение 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическото благоденствие на 
Европейския съюз (наричан по-долу
„Съюзът“) се основава на постоянно
творчество и иновации. Следователно 
наложителни са мерки за тяхната 
ефективна защита с оглед да се 
гарантира неговото благоденствие в 
бъдеще.

(1) Благоденствието и социалното,
икономическото и културното 
развитие на Европейския съюз
(наричан по-долу „Съюзът“) се
основават на съхраняването и 
пропагандирането на неговото 
наследство, неговото творчество и
способността му за иновации;  
достъпът до технологии, знания и 
културни постижения и 
разпространението им допринасят за 
развитието и съответно тяхната 
роля следва да се взема предвид при 
предприемането на мерки за
посрещането на новите социални 
потребности на информационното 
общество, един от моделите за което 
следва да бъде Конвенцията на 
ЮНЕСКО от 20 октомври 2005 г. за 
опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на 
културно изразяване. 

Or. fr

Изменение 15
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическото благоденствие на 
Европейския съюз (наричан по-долу 
„Съюзът“) се основава на постоянно 
творчество и иновации. Следователно 
наложителни са мерки за тяхната 

(1) Икономическото благоденствие на 
Европейския съюз (наричан по-долу 
„Съюзът“) се основава на постоянно 
творчество и иновации. Следователно 
наложителни са мерки както за 
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ефективна защита с оглед да се 
гарантира неговото благоденствие в 
бъдеще.

тяхното насърчаване, така и за 
тяхната ефективна защита с оглед да се 
гарантира, че те ще продължат да 
бъдат източник на благоденствие в 
бъдеще.

Or. es

Изменение 16
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Икономическото благоденствие на 
Европейския съюз (наричан по-долу 
„Съюзът“) се основава на постоянно 
творчество и иновации. Следователно 
наложителни са мерки за тяхната 
ефективна защита с оглед да се 
гарантира неговото благоденствие в 
бъдеще.

(1) Икономическото и културното 
благоденствие на Европейския съюз 
(наричан по-долу „Съюзът“) се основава 
на постоянно творчество и иновации. 
Следователно наложителни са мерки за 
тяхната ефективна защита и за 
укрепване на способността да се 
разработват и въвеждат нови 
инструменти за достъп до творчески 
произведения с оглед да се гарантира 
неговото благоденствие в бъдеще.

Or. en

Изменение 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост представляват особено 
важни стопански активи, които 
спомагат да се гарантира на 
новаторите и творците справедливо 
възнаграждение за техния труд и

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост следва да гарантират на 
новаторите и творците справедливо 
възнаграждение за техния труд и 
техните инвестиции в научни 
изследвания и нови идеи и следва да 
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защита на техните инвестиции в 
научни изследвания и нови идеи.

служи за разпространение на 
технологиите и познанията чрез 
осигуряване на достъп до 
произведенията на културата за 
всекиго.

Or. fr

Изменение 18
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост представляват особено 
важни стопански активи, които 
спомагат да се гарантира на новаторите 
и творците справедливо възнаграждение 
за техния труд и защита на техните 
инвестиции в научни изследвания и 
нови идеи.

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост осигуряват правната 
основа, необходима, за да се гарантира
на новаторите и творците справедливо 
възнаграждение за техния труд и защита 
на техните инвестиции в научни 
изследвания и нови идеи.

Or. es

Изменение 19
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост представляват особено 
важни стопански активи, които 
спомагат да се гарантира на новаторите 
и творците справедливо възнаграждение 
за техния труд и защита на техните 
инвестиции в научни изследвания и 
нови идеи.

(2) Правата върху интелектуалната 
собственост представляват особено 
важни стопански активи, които 
спомагат да се гарантира на новаторите 
и творците справедливо възнаграждение 
за техния труд и защита на техните 
инвестиции в научни изследвания и 
нови идеи. Необходимо е балансирано 
ниво на защита, което да позволи на 
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новаторите и творците да 
разработват и изобретяват нови 
инструменти, предоставящи достъп 
до творческите произведения, като по 
този начин се разширява цялостният 
пазар и се увеличават приходите за 
стоки и услуги, защитени от права 
върху интелектуалната собственост.

Or. en

Изменение 20
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Постоянно променящата се 
цифрова икономика оказа въздействие 
върху ефективността на 
настоящата рамка от мерки и 
инструменти за защита на правата 
върху интелектуалната собственост, 
по-специално по отношение на онлайн 
съдържанието. Новата цифрова среда 
променя също така отношението на 
потребителите и ползвателите към 
съдържанието и продуктите, с които 
са свързани тези права. Поради това 
трябва да се гарантира, че Европейска 
обсерватория за фалшифицирането и 
пиратството разполага със 
съвременна инфраструктура и с 
финансирането, необходимо, за да 
може тя ефективно да изпълнява 
своите задачи и да има 
възможността да използва 
инструментите, приспособени към 
новата цифрова среда.

Or. es
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Изменение 21
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Развиващата се цифрова 
икономика предизвика увеличаване на 
онлайн нарушенията в областта на 
интелектуалната собственост, 
които включват фалшифициране, 
неразрешено копиране и пиратство, 
което оказва значително въздействие 
върху европейската икономика и 
културния и творчески сектор. 
Поради това е необходимо да се 
създаде Европейска обсерватория за 
фалшифицирането и пиратството и 
да се гарантира, че тя разполага с 
необходимата инфраструктура и 
финансиране, за да може да изпълнява 
ефективно своите задачи и да спомага 
за борбата с нарушенията на правата 
върху интелектуална собственост.

Or. en

Изменение 22
Paul Nuttall

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Прилагането на добре обмислен, 
хармонизиран и прогресивен подход 
към правата върху интелектуалната 
собственост е от първостепенно 
значение за успешното постигане на 
амбициозните цели, заложени в 
стратегията „Европа 2020“.

заличава се

Or. en
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Изменение 23
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Прилагането на добре обмислен, 
хармонизиран и прогресивен подход 
към правата върху интелектуалната 
собственост е от първостепенно 
значение за успешното постигане на 
амбициозните цели, заложени в 
стратегията „Европа 2020“.

(3) Прилагането на глобален и 
балансиран подход към правата върху 
интелектуалната собственост, 
хармонизиран на равнище ЕС и 
отчитащ в необходимата степен 
правилата на Световната търговска 
организация, свързаната с тези 
въпроси правна рамка и Конвенцията 
на ЮНЕСКО за опазване и 
насърчаване на многообразието от 
форми на културно изразяване (2005), 
е от първостепенно значение за 
успешното постигане на амбициозните 
цели, заложени в стратегията „Европа 
2020“ и Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа.

Or. es

Изменение 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Прилагането на добре обмислен,
хармонизиран и прогресивен подход 
към правата върху интелектуалната 
собственост е от първостепенно 
значение за успешното постигане на 
амбициозните цели, заложени в 
стратегията „Европа 2020“.

(3) Прилагането на хармонизиран и 
прогресивен подход към правата върху 
интелектуалната собственост е от 
първостепенно значение за 
улесняването на разпространението 
и трансфера на технологии, знания и 
култура, като същевременно по-
специално се вземат предвид 
културните и социалните 
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потребности на населението на 
Съюза и на трети страни в цялото 
им многообразие.

Or. fr

Изменение 25
Jean-Marie Cavada

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Службата за хармонизация във 
вътрешния пазар е необходима, за да 
се осигури по-ефективна защита на 
правата върху интелектуалната 
собственост в Европа.

Or. fr

Изменение 26
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) При надлежното прилагане на 
правната рамка и като се вземат 
предвид бъдещите изменения в нея, 
следва да бъде надлежно зачетено 
правото на обществеността на 
достъп до култура и до новите 
средства за творчество и лично 
развитие, които се осигуряват от 
новите информационни и 
комуникационни технологии.

Or. es
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Изменение 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само 
за икономиката на Съюза, но и за 
здравето и безопасността на 
потребителите в него. Поради това 
са необходими ефективни, незабавни 
и координирани действия на 
европейско и световно равнище за 
успешна борба с въпросното явление.

заличава се

Or. de

Изменение 28
Paul Nuttall

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само 
за икономиката на Съюза, но и за 
здравето и безопасността на 
потребителите в него. Поради това 
са необходими ефективни, незабавни 
и координирани действия на 
европейско и световно равнище за 
успешна борба с въпросното явление.

заличава се

Or. en



AM\876756BG.doc 11/64 PE472.123v01-00

BG

Изменение 29
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само 
за икономиката на Съюза, но и за 
здравето и безопасността на 
потребителите в него. Поради това 
са необходими ефективни, незабавни и 
координирани действия на европейско и 
световно равнище за успешна борба с 
въпросното явление.

(4) Необходими са ефективни, 
незабавни и координирани действия на 
европейско и световно равнище за 
успешното възпиране на търговията 
с фалшифицирани продукти, по-
специално когато те представляват 
опасност за здравето и 
безопасността на потребителите в 
Съюза.

Or. en

Изменение 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Постоянното нарастване на
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но и за здравето 
и безопасността на потребителите в 
него. Поради това са необходими 
ефективни, незабавни и координирани 
действия на европейско и световно 
равнище за успешна борба с въпросното 
явление.

(4) Нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост може да
представлява заплаха както за 
икономиката, така и за здравето и 
безопасността на потребителите в 
Съюза и в трети страни.   
Необходими са ефективни и 
координирани действия на европейско и 
световно равнище за успешна борба с 
въпросното явление, като се отчита 
общият интерес и без да се 
застрашава многообразието от 
форми на културно изразяване.

Or. fr
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Изменение 31
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но и за здравето 
и безопасността на потребителите в 
него. Поради това са необходими 
ефективни, незабавни и координирани 
действия на европейско и световно 
равнище за успешна борба с въпросното 
явление.

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост и 
доставката на продукти, които 
могат сериозно да навредят на 
потребителите, представляват
реална заплаха не само за икономиката 
на Съюза, но и за здравето и 
безопасността на потребителите в него. 
Поради това са необходими ефективни, 
незабавни и координирани действия на 
европейско и световно равнище за 
успешна борба с въпросното явление.

Or. lt

Изменение 32
László Tőkés

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но и за здравето 
и безопасността на потребителите в 
него. Поради това са необходими 
ефективни, незабавни и координирани 
действия на европейско и световно 
равнище за успешна борба с въпросното 
явление.

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но и за здравето 
и безопасността на потребителите в 
него, както и за европейското 
културно и езиково многообразие и 
наследство и тяхното трайно 
опазване и пропагандиране. Поради 
това са необходими ефективни, 
незабавни и координирани действия на 
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европейско и световно равнище за 
успешна борба с въпросното явление.

Or. en

Изменение 33
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява реална заплаха не само за 
икономиката на Съюза, но и за здравето 
и безопасността на потребителите в 
него. Поради това са необходими 
ефективни, незабавни и координирани 
действия на европейско и световно 
равнище за успешна борба с въпросното 
явление.

(4) Постоянното нарастване на 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост 
представлява заплаха за икономиката на 
Съюза, за здравето и безопасността на 
потребителите в него, както и за 
запазването на една среда, 
допринасяща за културна и творческа 
дейност, при която се гарантира 
справедливо възнаграждение на 
авторите и справедлив достъп за 
обществеността.   Поради това са 
необходими ефективни, незабавни и 
координирани действия на европейско и 
световно равнище за успешна борба с 
въпросното явление.

Or. es

Изменение 34
Paul Nuttall

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В контекста на общата 
стратегия за правата върху 
интелектуалната собственост, 
предвидена в Резолюцията на Съвета 

заличава се
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от 25 септември 2008 г. относно 
глобален европейски план за борба с 
фалшифицирането и пиратството, 
Съветът призова Комисията да 
създаде Европейска обсерватория за 
фалшифицирането и пиратството 
(наричана по-долу 
„Обсерваторията“). Поради това 
Комисията създаде мрежа от 
експерти от публичния и от частния 
сектор и описа нейните задачи в 
съобщението „Усъвършенстване на 
упражняването на правата на 
интелектуална собственост в 
рамките на вътрешния пазар“.

Or. en

Изменение 35
Paul Nuttall

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съобщението се посочва, че 
Обсерваторията следва да се превърне 
в център за събиране, контролиране и 
отчитане на информацията и 
данните за всички нарушения на 
права върху интелектуалната 
собственост. Тя следва да бъде 
използвана като платформа за 
сътрудничество между 
представители на националните 
органи и заинтересованите страни с 
цел обмен на идеи и на експертни 
познания за най-добри практики, 
разработване на съвместни 
стратегии за правоприлагане и 
изготвяне на препоръки до 
политиците. В съобщението се 
уточнява, че Обсерваторията ще бъде 
поддържана и управлявана от 

заличава се
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службите на Комисията.

Or. en

Изменение 36
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съобщението се посочва, че 
Обсерваторията следва да се превърне в 
център за събиране, контролиране и 
отчитане на информацията и данните за 
всички нарушения на права върху 
интелектуалната собственост. Тя следва 
да бъде използвана като платформа за 
сътрудничество между представители 
на националните органи и 
заинтересованите страни с цел обмен на 
идеи и на експертни познания за най-
добри практики, разработване на 
съвместни стратегии за правоприлагане 
и изготвяне на препоръки до 
политиците. В съобщението се 
уточнява, че Обсерваторията ще бъде 
поддържана и управлявана от службите 
на Комисията.

(6) В съобщението се посочва, че 
Обсерваторията следва да се превърне в 
център за събиране, контролиране и 
отчитане на информацията и данните за 
всички нарушения на права върху 
интелектуалната собственост. Тя следва 
да бъде използвана като платформа за 
сътрудничество между представители 
на националните органи и 
заинтересованите страни с цел обмен на 
идеи и на експертни познания за най-
добри практики, разработване на 
съвместни стратегии за правоприлагане, 
оценка на разходите по изпълнението, 
анализ на най-добрите практики по 
отношение на законното онлайн 
предлагане на продукти и тяхното 
въздействие върху пиратството, 
както и за разработване на 
основаващи се на доказателства 
препоръки до политиците. В 
съобщението се уточнява, че 
Обсерваторията ще бъде поддържана и 
управлявана от службите на Комисията.

Or. en

Изменение 37
László Tőkés

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В съобщението се посочва, че 
Обсерваторията следва да се превърне в 
център за събиране, контролиране и 
отчитане на информацията и данните за 
всички нарушения на права върху 
интелектуалната собственост. Тя следва 
да бъде използвана като платформа за 
сътрудничество между представители 
на националните органи и 
заинтересованите страни с цел обмен 
на идеи и на експертни познания за най-
добри практики, разработване на 
съвместни стратегии за правоприлагане 
и изготвяне на препоръки до 
политиците. В съобщението се 
уточнява, че Обсерваторията ще бъде 
поддържана и управлявана от службите 
на Комисията.

(6) В съобщението се посочва, че 
Обсерваторията следва да се превърне в 
център за събиране, контролиране и 
отчитане на информацията и данните за 
всички нарушения на права върху 
интелектуалната собственост. Тя следва 
да бъде използвана като платформа за 
сътрудничество между представители 
на националните органи и всички 
публични и частни заинтересовани
страни с цел обмен на идеи и на 
експертни познания за най-добри 
практики, разработване на съвместни 
стратегии за правоприлагане и 
изготвяне на препоръки до политиците. 
В съобщението се уточнява, че 
Обсерваторията ще бъде поддържана и 
управлявана от службите на Комисията.

Or. en

Изменение 38
Paul Nuttall

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. 
за усъвършенстване на упражняването 
на правата на интелектуална 
собственост в рамките на вътрешния 
пазар Съветът прикани Комисията, 
държавите-членки и съответния 
икономически сектор да предоставят на 
Обсерваторията наличните надеждни и 
съпоставими данни относно 
фалшифицирането и пиратството и 
съвместно да разработят и приемат 
планове за събирането на допълнителна
информация в контекста на 
Обсерваторията. Съветът също така 

(7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. 
за усъвършенстване на упражняването 
на правата на интелектуална 
собственост в рамките на вътрешния 
пазар Съветът прикани Комисията, 
държавите-членки и съответния 
икономически сектор да предоставят на 
Обсерваторията наличните надеждни и 
съпоставими данни относно 
фалшифицирането и пиратството и 
съвместно да разработят и приемат 
планове за събирането на допълнителна 
информация в контекста на 
Обсерваторията. Съветът също така 
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прикани Обсерваторията да публикува 
всяка година обстоен годишен доклад за 
обхвата, мащаба и основните 
характеристики на фалшифицирането и 
пиратството, както и за тяхното 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Въпросният годишен доклад следва да 
бъде подготвян въз основа на 
информацията, предоставена от 
органите на държавите-членки, 
Комисията и частния сектор при 
спазване на законодателството за 
защита на данните, относно обхвата, 
мащаба и основните характеристики на 
фалшифицирането и пиратството, както 
и за тяхното въздействие върху 
вътрешния пазар.

прикани Обсерваторията да публикува 
всяка година обстоен годишен доклад за 
обхвата, мащаба и основните 
характеристики на фалшифицирането и 
пиратството, както и за тяхното 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Въпросният годишен доклад не следва 
да бъде подготвян въз основа на 
информацията, предоставена от 
органите на държавите-членки, 
Комисията и частния сектор при 
спазване на законодателството за 
защита на данните, относно обхвата, 
мащаба и основните характеристики на 
фалшифицирането и пиратството, както 
и за тяхното въздействие върху 
вътрешния пазар, тъй като това би 
довело до обременителни и ненужни 
тежести, свързани със скъпо 
струваща бюрокрация и дублиране на 
съществуващи функции, например 
между службите за търговски 
стандарти на местните органи.

Or. en

Изменение 39
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. 
за усъвършенстване на упражняването 
на правата на интелектуална 
собственост в рамките на вътрешния 
пазар Съветът прикани Комисията, 
държавите-членки и съответния 
икономически сектор да предоставят на 
Обсерваторията наличните надеждни и 
съпоставими данни относно 
фалшифицирането и пиратството и 
съвместно да разработят и приемат 
планове за събирането на допълнителна 

(7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. 
за усъвършенстване на упражняването 
на правата на интелектуална 
собственост в рамките на вътрешния 
пазар Съветът прикани Комисията, 
държавите-членки и съответния 
икономически сектор да предоставят на 
Обсерваторията наличните надеждни и 
съпоставими данни относно 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост и 
съвместно да разработят и приемат 
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информация в контекста на 
Обсерваторията. Съветът също така 
прикани Обсерваторията да публикува 
всяка година обстоен годишен доклад за 
обхвата, мащаба и основните 
характеристики на фалшифицирането 
и пиратството, както и за тяхното 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Въпросният годишен доклад следва да
бъде подготвян въз основа на 
информацията, предоставена от 
органите на държавите-членки, 
Комисията и частния сектор при 
спазване на законодателството за 
защита на данните, относно обхвата, 
мащаба и основните характеристики на 
фалшифицирането и пиратството, 
както и за тяхното въздействие върху 
вътрешния пазар.

планове за събирането на допълнителна 
информация в контекста на 
Обсерваторията. Съветът също така 
прикани Обсерваторията да публикува 
всяка година обстоен годишен доклад за 
обхвата, мащаба и основните 
характеристики на нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост, както и за тяхното 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Въпросният годишен доклад следва да 
бъде подготвян въз основа на 
информацията, предоставена от 
органите на държавите-членки, 
Комисията и частния сектор при 
спазване на законодателството за 
защита на данните, относно обхвата, 
мащаба и основните характеристики на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост, както 
и за тяхното въздействие върху 
вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Нарушенията на правата върху интелектуалната собственост обхващат всички 
видове нарушения.

Изменение 40
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. 
за усъвършенстване на упражняването 
на правата на интелектуална 
собственост в рамките на вътрешния 
пазар Съветът прикани Комисията, 
държавите-членки и съответния 
икономически сектор да предоставят на 
Обсерваторията наличните надеждни и 

(7) В своята Резолюция от 1 март 2010 г. 
за усъвършенстване на упражняването 
на правата на интелектуална 
собственост в рамките на вътрешния 
пазар Съветът прикани Комисията, 
държавите-членки и съответния 
икономически сектор да предоставят на 
Обсерваторията наличните надеждни и 
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съпоставими данни относно 
фалшифицирането и пиратството и 
съвместно да разработят и приемат 
планове за събирането на допълнителна 
информация в контекста на 
Обсерваторията. Съветът също така 
прикани Обсерваторията да публикува 
всяка година обстоен годишен доклад за 
обхвата, мащаба и основните 
характеристики на фалшифицирането и 
пиратството, както и за тяхното 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Въпросният годишен доклад следва да 
бъде подготвян въз основа на 
информацията, предоставена от 
органите на държавите-членки, 
Комисията и частния сектор при 
спазване на законодателството за 
защита на данните, относно обхвата, 
мащаба и основните характеристики на 
фалшифицирането и пиратството, както 
и за тяхното въздействие върху 
вътрешния пазар.

съпоставими данни относно 
фалшифицирането и пиратството и 
съвместно да разработят и приемат 
планове за събирането на допълнителна 
информация в контекста на 
Обсерваторията. Съветът също така 
прикани Обсерваторията да публикува 
всяка година обстоен годишен доклад за 
обхвата, мащаба и основните 
характеристики на фалшифицирането и 
пиратството, както и за тяхното 
въздействие върху вътрешния пазар. 
Въпросният годишен доклад следва да 
бъде подготвян на първо място въз 
основа на информацията, получена 
от обширни, независими, 
мултидисциплинарни и надеждни 
изследвания, проведени и публикувани 
по прозрачен начин от 
Обсерваторията, и на второ място 
въз основа на информацията, 
предоставена от органите на държавите-
членки, Комисията, частния сектор и 
заинтересованите лица от 
гражданското общество при спазване 
на законодателството за защита на 
данните, относно обхвата, мащаба и 
основните характеристики на 
фалшифицирането и пиратството, както 
и за тяхното въздействие върху 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 41
Marek Henryk Migalski

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Предвид на редицата задачи, 
възложени на Обсерваторията, е нужно 
решение, което да гарантира адекватна 
и устойчива инфраструктура за 

(11) Предвид на редицата задачи, 
възложени на Обсерваторията, е нужно 
решение, което да гарантира адекватна 
и устойчива инфраструктура за 
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изпълнение на въпросните задачи. изпълнение на въпросните задачи, без 
това да поражда допълнителни 
разходи.

Or. pl

Изменение 42
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Предвид на редицата задачи, 
възложени на Обсерваторията, е нужно 
решение, което да гарантира адекватна 
и устойчива инфраструктура за 
изпълнение на въпросните задачи.

(11) Предвид на редицата задачи, 
възложени на Обсерваторията, е нужно 
решение, което да гарантира адекватна 
и устойчива инфраструктура за 
изпълнение на въпросните задачи, 
както и ресурсите, необходими за 
това. Използваните средства трябва 
да бъдат приспособени към 
комплексния характер на 
компетенциите на Обсерваторията, 
които обхващат широк диапазон от 
твърде различни области, особено 
чувствителни предвид гражданските 
права, които включват.

Or. es

Изменение 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тези задачи следва да са отнасят до 
всички права върху интелектуалната 
собственост, попадащи в обхвата на 
законодателството на Съюза или на 
националното законодателство на 

(14) Тези задачи следва да са отнасят до 
всички права върху интелектуалната 
собственост, попадащи в обхвата на 
законодателството на Съюза или на 
националното законодателство на 
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съответната държава-членка в тази 
област, тъй като в много случаи 
актовете на нарушение засягат група 
права върху интелектуалната 
собственост. Освен това са необходими 
данни и обмен на най-добри практики
за цялата гама от права върху 
интелектуалната собственост, за да се 
получи пълна представа за 
положението, позволяваща 
разработване на цялостни стратегии 
за намаляване на нарушенията на 
въпросните права. Поради това, в 
контекста на горепосочените задачи, 
мандатът на Службата следва да бъде 
разширен, така че да обхване и защитата 
на патентите, авторското право и 
сродните му права, както и 
географските указания.

съответната държава-членка в тази 
област, тъй като в много случаи 
актовете на нарушение засягат група 
права върху интелектуалната 
собственост. Освен това е необходим
обмен за цялата гама от права върху 
интелектуалната собственост, за да се 
получи пълна представа за положението 
в държавите-членки. Поради това, в 
контекста на горепосочените задачи, 
мандатът на Службата следва да бъде 
разширен, така че да обхване и защитата 
на патентите, авторското право и 
сродните му права, както и 
географските указания.

Or. de

Изменение 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С попълнен от СХВП състав 
Обсерваторията следва да се превърне 
в център за високи постижения 
относно информацията и данните 
във връзка с нарушения на правата 
върху интелектуалната собственост, 
като се възползва от експертните 
познания, опита и ресурсите на 
Службата.

заличава се

Or. de

Изменение 45
Marek Henryk Migalski
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С попълнен от СХВП състав 
Обсерваторията следва да се превърне в 
център за високи постижения относно 
информацията и данните във връзка с 
нарушения на правата върху 
интелектуалната собственост, като се 
възползва от експертните познания, 
опита и ресурсите на Службата.

(16) С попълнен от СХВП състав 
Обсерваторията следва да се превърне в 
център за високи постижения относно 
информацията и данните във връзка с 
нарушения на правата върху 
интелектуалната собственост, като се 
възползва от експертните познания, 
опита и ресурсите на Службата и 
изследователските институти на 
държавите-членки.

Or. pl

Изменение 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да подобри разбирането за
стойността на правата върху 
интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права и повишаване на 
информираността относно 
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обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави 
и международни организации.

превантивните техники срещу 
фалшифицирането.

Or. de

Изменение 47
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това 
Службата следва да изпълнява 
допълнителни задачи, като например 
за по-добро познаване на стойността 
на правата върху интелектуалната 
собственост, повишаване чрез 
подходящи мерки за обучение на 
експертното равнище на лицата, 
участващи в упражняването на тези 
права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави 

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Във връзка с това 
следва надлежно да се обмисли 
въздействието на цифровизацията и 
новите технологии върху 
стратегиите за защита на правата 
върху интелектуалната собственост и 
върху появата на все повече нови 
творчески ниши, които също така 
изискват справедлива и балансирана 
защита.
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и международни организации.

Or. es

Изменение 48
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации.

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост и 
засилване на сътрудничеството с трети 
държави и международни организации.

Or. en

Обосновка

Нарушенията на правата върху интелектуалната собственост обхващат всички 
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видове нарушения.

Изменение 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации.

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например оценяване на 
въздействието на нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост върху творчеството и 
иновациите в рамките на Съюза, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в оценяването на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост, 
повишаване на информираността 
относно превантивните техники срещу 
пиратството и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации.

Or. en
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Изменение 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации.

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи в сътрудничество 
със заинтересованите лица като 
цяло, включително с представители 
на гражданското общество, който да 
осигурява събирането, анализа и 
разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им и въздействието на 
прилагането на мерките, свързани с 
такива нарушения, за икономиката и 
за секторите на научните 
изследвания и здравеопазването, 
включително в развиващите се 
страни.  Освен това Службата следва 
да изпълнява допълнителни задачи, като 
например за по-добро познаване на 
стойността на правата върху 
интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации.

Or. fr
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Изменение 51
Marek Henryk Migalski

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации.

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави,
международни организации и 
неправителствени организации, 
специализирани в тази тематика.

Or. pl

Изменение 52
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации.

(17) Службата следва да предложи 
форум за сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор, 
който да осигурява събирането, анализа 
и разпространението на съответни 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни относно стойността на правата 
върху интелектуалната собственост и 
нарушаването им, разработването на 
най-добри практики и стратегии за 
защита на въпросните права и 
повишаване на обществената 
информираност относно последиците от 
нарушаването им. Освен това Службата 
следва да изпълнява допълнителни 
задачи, като например за по-добро 
познаване на стойността на правата 
върху интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертното равнище на 
лицата, участващи в упражняването на 
тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави и 
международни организации. Освен 
това Обсерваторията следва да 
анализира възможностите за 
ефективна конкуренция с 
неразрешеното публикуване на 
съдържание онлайн и въздействието 
на конкуренцията върху равнищата 
на неразрешено публикуване на 
съдържание.

Or. en

Изменение 53
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Службата следва също така да 
изпълнява допълнителни задачи, като 
например подобряване на разбирането 
на стойността на правата върху 
интелектуалната собственост, 
повишаване чрез подходящи мерки за 
обучение на експертните познания на 
лицата, участващи в упражняването 
на тези права, повишаване на 
информираността относно 
превантивните техники срещу 
фалшифицирането и засилване на 
сътрудничеството с трети държави 
и международни организации.

Or. es

Изменение 54
Paul Nuttall

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги.
Следва да се гарантира адекватното 
представителство и на малките и 
средните предприятия.

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги. 
Потребителите и малките и средните 
предприятия следва да бъдат 
освободени от тези процеси.

Or. en
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Изменение 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги. 
Следва да се гарантира адекватното 
представителство и на малките и 
средните предприятия.

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическия, социалния и 
културния сектори, по-специално 
онези, които биха могли да бъдат
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост, и по-
специално представители на носителите 
на права и на доставчиците на интернет 
услуги. Следва също така да се 
гарантира адекватното 
представителство на малките и средните 
предприятия. По отношение на 
представителите на гражданското 
общество и в съответствие с член 11 
от Договора за Европейския съюз при 
определянето на състава на 
Обсерваторията Службата следва да 
направи необходимото за осигуряване 
на представителство на органите за 
защита на потребителите и 
ползвателите, организациите и 
сдруженията, работещи в областта 
на защитата на данните, социалните 
партньори и културните дейци, 
включително от доброволния сектор.  

Or. fr

Изменение 56
Sabine Verheyen
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Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги. 
Следва да се гарантира адекватното 
представителство и на малките и 
средните предприятия.

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическия и културния сектори, 
които са засегнати в най-голяма степен 
от нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права, 
интернет посредниците и 
заинтересовани лица от културния и 
творческия сектори. Следва също 
така да се гарантира адекватното 
представителство на потребителите и 
на малките и средните предприятия.

Or. en

Изменение 57
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на секторите, 
които са засегнати в най-голяма степен 
от нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги. В 
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на доставчиците на интернет услуги. 
Следва да се гарантира адекватното 
представителство и на малките и 
средните предприятия.

тази връзка особено внимание следва 
да се отдели на секторите, които 
поради своето естество създават до 
голяма степен нематериална 
стойност, като например културния 
и творческия сектори. Следва също 
така да се гарантира адекватното 
представителство на потребителите, 
на малките и средните предприятия и на 
създателите и ползвателите на 
културни услуги и платформи.

Or. es

Изменение 58
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги. 
Следва да се гарантира адекватното 
представителство и на малките и 
средните предприятия.

(18) По отношение на представителите 
на частния сектор, в състава на 
Обсерваторията в контекста на нейните 
дейности Службата следва да включи 
подбрани представители на 
икономическите сектори, които са 
засегнати в най-голяма степен от 
нарушения на права върху 
интелектуалната собственост и са с най-
голям опит в борбата срещу тези 
нарушения, и по-специално 
представители на носителите на права и 
на доставчиците на интернет услуги. 
Следва също така да се гарантира 
адекватното представителство на 
потребителите и на малките и 
средните предприятия, а индустрията, 
публичните органи и потребителите 
следва да си сътрудничат по-тясно в 
борбата срещу фалшифицирането и 
пиратството.

Or. lt
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Изменение 59
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет Предмет, приложно поле и цели

Or. en

Обосновка

Този член обхваща по-широк диапазон от въпроси, а не само предмета на регламента.

Изменение 60
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент на Службата за 
хармонизация във вътрешния пазар 
(наричана по-долу „Службата“) се 
възлагат определени задачи, свързани 
със защитата на правата върху 
интелектуалната собственост. За 
изпълнението на тези задачи Службата 
редовно кани експерти, органи и 
заинтересовани страни за обединяване 
под наименованието „Европейска 
обсерватория за фалшифицирането и 
пиратството“ (наричана по-долу 
„Обсерваторията“).

С настоящия регламент на Службата за 
хармонизация във вътрешния пазар 
(наричана по-долу „Службата“) се 
възлагат определени задачи, свързани 
със защитата на правата върху 
интелектуалната собственост, с цел да 
бъдат улеснени и подпомогнати 
дейностите на националните органи, 
частната индустрия и Европейската 
комисия. За изпълнението на тези 
задачи Службата редовно кани 
експерти, органи и заинтересовани 
страни за обединяване под 
наименованието „Европейска 
обсерватория за фалшифицирането и 
пиратството“ (наричана по-долу 
„Обсерваторията“).

Or. en
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Обосновка

Националните органи, частната индустрия и Комисията се нуждаят от подкрепата 
на Службата, за да защитават адекватно правата върху интелектуалната 
собственост.

Изменение 61
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Принципната цел на дейностите 
на Службата по отношение на 
защитата на интелектуалната 
собственост е да подкрепя и улеснява 
полаганите в рамките на Съюза 
усилия на националните органи, 
частната индустрия и други свързани 
с тези дейности лица, за да може да 
се постигне по-добра защита на 
правата върху интелектуалната 
собственост, по-специално по 
отношение на фалшифицирането на 
търговски марки и пиратството на 
авторски права, най-вече чрез 
предоставяне на подкрепа на 
Обсерваторията.

Or. en

Обосновка

Обхваща промените, направени в заглавието на члена.

Изменение 62
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)



AM\876756BG.doc 35/64 PE472.123v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се подобрява информираността за 
обхвата и въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост, защитени 
по законодателството на Европейския 
съюз или по националното 
законодателство на държавите-членки, 
включително правата върху 
индустриална собственост, авторското 
право и сродните му права;

а) да се подобрява информираността за 
обхвата, броя, причинените разходи, 
както и въздействието на нарушенията 
на правата върху интелектуалната 
собственост, защитени по 
законодателството на Европейския съюз 
или по националното законодателство 
на държавите-членки, включително 
правата върху индустриална 
собственост, авторското право и 
сродните му права;

Or. fi

Изменение 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се подобрява информираността за 
обхвата и въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост, защитени 
по законодателството на Европейския 
съюз или по националното 
законодателство на държавите-членки, 
включително правата върху 
индустриална собственост, авторското 
право и сродните му права;

а) да се подобрява информираността за 
обхвата и въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост, защитени 
по законодателството на Европейския 
съюз или по националното 
законодателство на държавите-членки, 
включително правата върху 
индустриална собственост, авторското 
право и сродните му права, както и за 
прилагането на мерките за борба с 
тези нарушения;

Or. fr

Изменение 64
Maria Badia i Cutchet
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се подобрява познаването на 
стойността на интелектуалната 
собственост;

б) да се подобрява познаването на 
стойността на интелектуалната 
собственост и нейния комплексен 
характер в новата цифрова ера;

Or. es

Изменение 65
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се подобрява познаването на 
стойността на интелектуалната 
собственост;

б) да се подобрява познаването на 
стойността и целите на 
интелектуалната собственост;

Or. en

Изменение 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се подобрява познаването на 
стойността на интелектуалната 
собственост;

б) да се подобрява познаването на 
стойността на интелектуалната 
собственост и разбирането на 
въздействието на нарушенията на 
правата върху тази собственост 
върху творчеството и иновациите в 
рамките на Съюза;

Or. en
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Изменение 67
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се подобряват познанията за 
въздействието на нарушенията на 
авторските права върху 
икономиката, данъчните приходи и 
пазара на труда;

Or. de

Изменение 68
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) да се подобряват познанията за 
поведението на потребителите в 
интернет по отношение на 
нетърговското ползване и 
разпространение на законно 
придобити произведения със 
защитени авторски права чрез 
доброволни анонимни допитвания;

Or. de

Обосновка

Доброволните анонимни допитвания могат да предоставят информация относно 
поведението на потребителите, без да се налага да се използват системи за 
проследяване и обратно проследяване, които са проблематични от гледна точка на 
защитата на данните.



PE472.123v01-00 38/64 AM\876756BG.doc

BG

Изменение 69
Iosif Matula

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се повишава осведомеността на 
гражданите за въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост;

г) да се повишава осведомеността на 
гражданите за въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост и за 
разликата между пиратство и лично 
ползване;

Or. ro

Изменение 70
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се повишава осведомеността на 
гражданите за въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост;

г) да се повишава осведомеността на 
гражданите за въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост и да се 
осигурява балансирано спазване на 
правото на обществеността за 
достъп до култура;

Or. es

Изменение 71
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се повишава осведомеността на г) да се повишава осведомеността на 
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гражданите за въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост;

гражданите за въздействието на 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост чрез 
насърчаване на информационни 
кампании във всички държави-членки;

Or. it

Изменение 72
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да се повишава експертното равнище 
на лицата, участващи в упражняването 
на права върху интелектуалната 
собственост;

д) да се повишава експертното равнище 
на лицата, участващи в упражняването 
на права върху интелектуалната 
собственост и тяхната способност да 
се справят с новите 
предизвикателства, породени от 
ерата на цифровите технологии;

Or. es

Изменение 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на 
фалшифицирането и пиратството, 
както и за борба с тези явления, 
включително чрез системи за 
засичане и проследяване;

заличава се

Or. de
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Изменение 74
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането 
и пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване;

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на нарушенията на 
правата на интелектуална 
собственост, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване;

Or. en

Обосновка

Нарушенията на правата върху интелектуалната собственост обхващат всички 
видове нарушения.

Изменение 75
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване;

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително ефектите от 
фалшифицирането и пиратството на 
основни права;

Or. en
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Изменение 76
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване;

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления;

Or. de

Изменение 77
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се задълбочават познанията 
относно техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване;

е) да се задълбочават и засилват 
познанията и по нататъшното 
развитие  на техническите средства за 
предотвратяване на фалшифицирането и 
пиратството, както и за борба с тези 
явления, включително чрез системи за 
засичане и проследяване, и да се 
насърчават тези технически средства;

Or. fi

Изменение 78
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да се подобряват знанията 
относно съществуващи, 
функциониращи, законни бизнес 
модели, които правят по търговски 
или друг начин достъпни 
произведенията, защитени с 
авторски права;

Or. de

Изменение 79
Jean-Marie Cavada

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) да се изготвят и насърчават най-
добрите стратегии за национални 
практики и техники на прилагане на 
закона за интелектуална 
собственост, произхождащи от 
публичния или частния сектор.

Or. fr

Изменение 80
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) да се извършва наблюдение и да се 
докладва за въздействието на 
законните оферти онлайн върху 
използването на неразрешено 
публикуване на съдържание;
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Or. en

Изменение 81
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) да се извършва оценка на 
бариерите пред завършването на един 
ефективен единен цифров пазар и да 
се препоръчват ефикасни 
политически алтернативи за 
преодоляването на тези бариери.

Or. en

Изменение 82
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) провежда заседания на 
Обсерваторията в съответствие с член 4 
през редовни интервали;

а) провежда заседания на 
Обсерваторията в съответствие с член 4 
през редовни интервали, но най-малко 
веднъж годишно, и надлежно 
предоставя информация за 
провеждането и резултатите на 
подобни заседания посредством 
платформи за публични консултации;

Or. es

Изменение 83
Marietje Schaake
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установява методика за събирането, 
анализа и отчитането на независими, 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни във връзка с нарушения на 
правата върху интелектуалната 
собственост;

б) установява прозрачна методика за 
събирането, анализа и отчитането на 
независими, обективни, съпоставими и 
надеждни данни във връзка с нарушения 
на правата върху интелектуалната 
собственост;

Or. en

Изменение 84
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установява методика за събирането, 
анализа и отчитането на независими, 
обективни, съпоставими и надеждни 
данни във връзка с нарушения на 
правата върху интелектуалната 
собственост;

б) установява методика за събирането, 
анализа и отчитането на независими, 
обективни, съпоставими, ясни и 
надеждни данни във връзка с нарушения 
на правата върху интелектуалната 
собственост;

Or. fi

Изменение 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) събира, анализира и разпространява 
съответните обективни, 
съпоставими и надеждни данни 
относно нарушения на правата върху 
интелектуалната собственост;

заличава се
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Or. de

Изменение 86
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) събира, анализира и разпространява 
съответните обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно нарушения на 
правата върху интелектуалната 
собственост;

в) редовно събира, анализира и 
разпространява съответните 
независими, обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно нарушения на 
правата върху интелектуалната 
собственост;

Or. fi

Изменение 87
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) събира, анализира и разпространява 
съответните обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно 
икономическата стойност на 
интелектуалната собственост и нейния 
принос за икономически растеж, 
благоденствие, иновации, творчество, 
културно разнообразие, създаването на 
работни места за висококвалифицирани 
специалисти и разработването на 
висококачествени продукти и услуги в 
рамките на Съюза;

г) събира, анализира и разпространява 
съответните обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно стойността
на интелектуалната собственост и 
нейния принос за икономически растеж, 
благоденствие, иновации, творчество, 
културно разнообразие, създаването на 
работни места за висококвалифицирани 
специалисти и разработването на 
висококачествени продукти и услуги в 
рамките на Съюза;

Or. es
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Изменение 88
László Tőkés

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) събира, анализира и разпространява 
съответните обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно 
икономическата стойност на 
интелектуалната собственост и нейния 
принос за икономически растеж, 
благоденствие, иновации, творчество, 
културно разнообразие, създаването на 
работни места за висококвалифицирани 
специалисти и разработването на 
висококачествени продукти и услуги в 
рамките на Съюза;

г) събира, анализира и разпространява 
съответните обективни, съпоставими и 
надеждни данни относно 
икономическата стойност на 
интелектуалната собственост и нейния 
принос за икономически растеж, 
благоденствие, иновации, творчество, 
културно и езиково разнообразие, 
създаването на работни места за 
висококвалифицирани специалисти и 
разработването на висококачествени 
продукти и услуги в рамките на Съюза;

Or. en

Изменение 89
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предоставя редовни оценки и 
специализирани доклади по 
икономически сектори, географски 
области и вид нарушавани права върху 
интелектуалната собственост, в които 
наред с останалото се оценяват 
последиците от нарушенията на правата 
върху интелектуалната собственост за 
обществото, икономиката, 
здравеопазването, околната среда, 
безопасността и сигурността, както и 
връзката между тези нарушения с 
организираната престъпност и 
тероризма;

д) предоставя редовни оценки и 
специализирани доклади по 
икономически сектори, географски 
области и вид нарушавани права върху 
интелектуалната собственост, в които 
наред с останалото се оценяват 
последиците от нарушенията на правата 
върху интелектуалната собственост за 
обществото, икономиката, 
здравеопазването, околната среда, 
безопасността и сигурността, както и 
връзката между тези нарушения с 
организираната престъпност и 
тероризма, и взема предвид 
предизвикателствата, които  новите 
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информационни и комуникационни 
технологии поставят, при 
създаването на нови модели за 
управление на тези права;

Or. es

Изменение 90
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предоставя редовни оценки и 
специализирани доклади по 
икономически сектори, географски 
области и вид нарушавани права върху 
интелектуалната собственост, в които 
наред с останалото се оценяват 
последиците от нарушенията на правата 
върху интелектуалната собственост за 
обществото, икономиката, 
здравеопазването, околната среда, 
безопасността и сигурността, както и 
връзката между тези нарушения с 
организираната престъпност и 
тероризма;

д) предоставя редовни оценки и 
специализирани доклади по 
икономически сектори, географски 
области и вид нарушавани права върху 
интелектуалната собственост, в които 
наред с останалото се оценяват 
последиците от нарушенията на правата 
върху интелектуалната собственост за 
обществото, икономиката, 
здравеопазването, околната среда, 
безопасността и сигурността, както и 
връзката между тези нарушения с 
организираната;

Or. de

Изменение 91
Zoltán Bagó

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) събира, анализира и разпространява 
информация относно най-добрите 
практики сред представителите, 
заседаващи в Обсерваторията, и 

е) събира, анализира и разпространява 
информация относно най-добрите 
практики сред представителите, 
заседаващи в Обсерваторията и 
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разработване на стратегии, основани на 
такива практики;

компетентните органи на 
държавите-членки, и разработване и 
разпространение на стратегии, 
основани на такива практики;

Or. hu

Изменение 92
Iosif Matula

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изготвя доклади и публикации за 
повишаване осведомеността на 
гражданите на Съюза относно 
въздействието на нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост и организира конференции, 
онлайн и офлайн кампании, 
мероприятия и заседания на европейско 
и международно равнище;

ж) изготвя доклади и публикации за 
повишаване осведомеността на 
гражданите на Съюза относно 
въздействието на нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост, както по отношение на 
търговски марки на Общността, 
така и по отношение на национални 
търговски марки, и организира 
конференции, онлайн и офлайн 
кампании, мероприятия и заседания на 
европейско и международно равнище;

Or. ro

Изменение 93
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изготвя доклади и публикации за 
повишаване осведомеността на 
гражданите на Съюза относно 
въздействието на нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост и организира конференции, 

ж) изготвя доклади и публикации за 
повишаване осведомеността на 
гражданите на Съюза относно 
въздействието на нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост и организира конференции, 
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онлайн и офлайн кампании, 
мероприятия и заседания на европейско 
и международно равнище;

онлайн и офлайн кампании, 
мероприятия и заседания на европейско 
и международно равнище, които 
разглеждат нови, балансирани и 
създаващи гъвкавост предложения за 
защита на правата на 
интелектуална собственост в 
особено чувствителни области, като 
например сектора на културата и 
творчеството, като същевременно 
запазва правата на гражданите за 
достъп, в съответствие с 
действащото право;

Or. es

Изменение 94
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) разработва и организира онлайн и 
други форми на обучение за 
националните длъжностни лица, 
участващи в защитата на правата върху 
интелектуалната собственост;

з) разработва и организира онлайн и 
други форми на обучение за 
националните органи, участващи в 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост;

Or. es

Изменение 95
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) изследва, оценява и популяризира 
технически средства за специалисти и 
техники за сравнение, включително 
системи за засичане и проследяване, 

й) събира информация, изследва, 
оценява и популяризира технически 
средства за специалисти и техники за 
сравнение, включително системи за 
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които спомагат за различаването между 
оригинални и фалшифицирани 
продукти;

засичане и проследяване, които 
спомагат за различаването между 
оригинални и фалшифицирани 
продукти;

Or. es

Изменение 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) сътрудничество с национални 
органи за разработването на онлайн 
мрежа за обмен между 
администрации, органи и организации 
в държавите-членки, занимаващи се 
със защитата на правата върху 
интелектуалната собственост, на 
информация, свързана с въпросната 
защита, включително 
предупреждения в реално време, и на 
информация за нарушаване на 
правата върху интелектуалната 
собственост;

заличава се

Or. de

Изменение 97
László Tőkés

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) сътрудничество с национални органи 
за разработването на онлайн мрежа 
за обмен между администрации, органи 
и организации в държавите-членки, 
занимаващи се със защитата на правата 

к) сътрудничество с национални органи 
за хармонизирането на 
съществуващите национални бази 
данни и за създаването на онлайн 
мрежа за обмен на информация в 
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върху интелектуалната собственост, на 
информация, свързана с въпросната 
защита, включително предупреждения в 
реално време, и на информация за 
нарушаване на правата върху 
интелектуалната собственост;

тази област между администрации, 
органи и организации в държавите-
членки, занимаващи се със защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост, на информация, свързана с 
въпросната защита, включително 
предупреждения в реално време, и на 
информация за нарушаване на правата 
върху интелектуалната собственост;

Or. en

Изменение 98
Jean-Marie Cavada

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2 - буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) укрепва административното 
сътрудничество на всички равнища по 
отношение на органите, призвани да 
се борят с фалшифицирането и 
пиратството в държавите-членки; 

Or. fr

Изменение 99
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) разработва обществено достъпна 
онлайн платформа, предоставяща 
информация, примери за най-добри 
практики, инструменти за 
повишаване на осведомеността, 
които могат да бъдат изтеглени 
безплатно, и инициативи за 
изграждане на капацитет относно 
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многобройни законодателни и 
незаконодателни средства за борба с 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост;

Or. es

Изменение 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) изгражда стратегии в 
сътрудничество с централните служби 
за индустриална собственост на 
държавите-членки, включително 
Службата за интелектуална собственост 
на Бенелюкс, и разработва техники, 
умения и инструменти, свързани със 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост, 
включително програми за обучение и 
информационни кампании;

л) създава стратегии в сътрудничество с 
централните служби за индустриална 
собственост на държавите-членки, 
включително Службата за 
интелектуална собственост на 
Бенелюкс, свързани със защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост, включително програми за 
обучение и информационни кампании;

Or. de

Изменение 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) разработва програми за техническа 
помощ за трети държави, а също 
така разработва и осъществява 
специализирани програми за обучение 
и мероприятия за длъжностни лица 
от трети държави, участващи в 
защитата на правата върху 

заличава се
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интелектуалната собственост;

Or. de

Изменение 102
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) разработва програми за техническа 
помощ за трети държави, а също така 
разработва и осъществява 
специализирани програми за обучение и 
мероприятия за длъжностни лица от 
трети държави, участващи в защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост;

м) разработва програми за техническа 
помощ за трети държави, а също така 
разработва и осъществява 
специализирани програми за обучение и 
мероприятия за компетентни органи
от трети държави, участващи в защитата 
на правата върху интелектуалната 
собственост;

Or. es

Изменение 103
Zoltán Bagó

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) разработва програми за техническа 
помощ за трети държави, а също така 
разработва и осъществява 
специализирани програми за обучение и 
мероприятия за длъжностни лица от 
трети държави, участващи в защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост;

м) разработва програми за техническа и 
експертна помощ за трети държави, 
разпространява и споделя добри 
практики, а също така разработва и 
осъществява специализирани програми 
за обучение и мероприятия за 
длъжностни лица от трети държави, 
участващи в защитата на правата върху 
интелектуалната собственост;

Or. hu
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Изменение 104
Iosif Matula

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) разработва програми за техническа 
помощ за трети държави, а също така 
разработва и осъществява 
специализирани програми за обучение и 
мероприятия за длъжностни лица от 
трети държави, участващи в защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост;

м) разработва програми за техническа 
помощ за трети държави, а също така 
разработва и осъществява 
специализирани програми за обучение и 
мероприятия за длъжностни лица от 
трети държави, участващи в защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост; сътрудничи с тях, за да 
идентифицира нови методи на 
фалшифициране и посочи начини за 
борба с тези практики;

Or. ro

Изменение 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) извършва сходни дейности, 
необходими на Службата за 
изпълнение на задачите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. de

Изменение 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 
кани представители на публични 
администрации, органи и организации, 
занимаващи се със защитата на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и представители на частния 
сектор.

1. За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 
кани представители на публични 
администрации, органи и организации, 
занимаващи се със защитата на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и представители на 
неправителствени организации и 
частния сектор.

Or. de

Изменение 107
Zoltán Bagó

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 
кани представители на публични 
администрации, органи и организации, 
занимаващи се със защитата на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и представители на частния 
сектор.

За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 
кани представители на публични 
администрации, органи и организации 
на държавите-членки, занимаващи се 
със защитата на права върху 
интелектуалната собственост, както и 
представители на частния сектор.

Or. hu

Изменение 108
Iosif Matula

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 

1. За участие в заседанията, упоменати в 
член 2, параграф 2, буква а), Службата 
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кани представители на публични 
администрации, органи и организации, 
занимаващи се със защитата на права 
върху интелектуалната собственост, 
както и представители на частния 
сектор.

кани представители на публични 
администрации, академични среди,
органи и организации, занимаващи се 
със защитата на права върху 
интелектуалната собственост, както и 
представители на частния сектор.

Or. ro

Изменение 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към поканените представители на 
частния сектор, заседаващи в 
Обсерваторията, се добавя широка и 
представителна гама от органи на 
Европейския съюз и на държавите-
членки за икономическите сектори, 
които са най-силно засегнати от 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост и с 
най-голям опит в борбата с тях.

Поканените представители на 
неправителствени организации и 
частния сектор, заседаващи в 
Обсерваторията, обхващат широка и 
представителна гама.

Or. de

Изменение 110
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към поканените представители на 
частния сектор, заседаващи в 
Обсерваторията, се добавя широка и 
представителна гама от органи на 
Европейския съюз и на държавите-
членки за икономическите сектори, 

Към поканените представители на 
частния сектор, заседаващи в 
Обсерваторията, се добавя широка и 
представителна гама от органи на 
Европейския съюз и на държавите-
членки за секторите, които са най-



AM\876756BG.doc 57/64 PE472.123v01-00

BG

които са най-силно засегнати от 
нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост и с най-
голям опит в борбата с тях.

силно засегнати от нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост и с най-голям опит в 
борбата с тях.

Or. es

Изменение 111
Paul Nuttall

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адекватно трябва да бъдат 
представени организациите на 
потребителите, както и малките и 
средните предприятия.

Организациите на потребителите и 
малките и средните предприятия се 
освобождават от тези процеси.

Or. en

Изменение 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адекватно трябва да бъдат представени 
организациите на потребителите, както 
и малките и средните предприятия.

(не се отнася до българската версия);

Or. de

Изменение 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Адекватно трябва да бъдат представени 
организациите на потребителите, 
както и малките и средните 
предприятия.

Адекватно трябва да бъдат представени 
малките и средните предприятия, 
органите за защита на 
потребителите и ползвателите, 
организациите и сдруженията, 
работещи в областта на защитата 
на данните, социалните партньори и 
културните дейци, включително от 
доброволния сектор.

Or. fr

Изменение 114
Sabine Verheyen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адекватно трябва да бъдат представени 
организациите на потребителите, както 
и малките и средните предприятия.

Адекватно трябва да бъдат представени 
организациите на потребителите, 
посредниците в интернет, 
заинтересовани лица от културния и 
творчески сектор, както и малките и 
средните предприятия.

Or. en

Изменение 115
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адекватно трябва да бъдат представени 
организациите на потребителите, както 
и малките и средните предприятия.

Адекватно трябва да бъдат представени 
организациите на потребителите, 
малките и средните предприятия, както 
и представители на културния и 
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творческия сектор. Следва да бъдат 
създадени разпоредби също за 
евентуалното включване на 
граждански организации, 
представляващи потребителите на 
услуги и платформи за 
разпространение на културата и 
фондации за опазване на културното 
наследство.

Or. es

Изменение 116
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Службата кани по един национален 
представител на всяка държава-членка и 
по петима представители на 
Европейския парламент и на Комисията.

3. Службата кани по един национален 
представител на всяка държава-членка и 
по петима представители на 
Европейския парламент и на Комисията.
Когато представителите на 
Парламента биват назначавани, 
трябва да се обръща надлежно 
внимание на комисиите, в които 
участват членовете на ЕП, за да се 
гарантира, че областите, в които 
въздействието на правата върху 
интелектуалната собственост е най-
силно, като например промишленост, 
култура или здравеопазване, имат 
възможно най-широко 
представителство.

Or. es

Изменение 117
Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Заседанията, упоменати в член 2, 
параграф 2, буква а), могат да бъдат 
организирани и по работни групи в 
рамките на Обсерваторията. За 
заседанията на работните групи 
като наблюдатели се поканват не 
повече от двама представители на 
Европейския парламент и не повече 
от двама представители на 
Комисията.

5. Заседанията, упоменати в член 2, 
параграф 2, буква а), могат да бъдат 
организирани и по работни групи в 
рамките на Обсерваторията.

Or. de

Изменение 118
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Заседанията, упоменати в член 2, 
параграф 2, буква а), могат да бъдат 
организирани и по работни групи в 
рамките на Обсерваторията. За 
заседанията на работните групи като 
наблюдатели се поканват не повече от 
двама представители на Европейския 
парламент и не повече от двама 
представители на Комисията.

5. Заседанията, упоменати в член 2, 
параграф 2, буква а), могат да бъдат 
организирани и по работни групи в 
рамките на Обсерваторията. За 
заседанията на работните групи се 
поканват не повече от двама 
представители на Европейския 
парламент и не повече от двама 
представители на Комисията.

Or. es

Изменение 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 5 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга законодателството, 
уреждащо обработването на лични 
данни, държавите-членки и 
представителите на частния сектор, 
заседаващи по линия на 
Обсерваторията:

Държавите-членки, заседаващи по 
линия на Обсерваторията:

Or. de

Изменение 120
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 5 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) работят по прозрачен начин като 
публикуват и осигуряват лесен 
достъп до съответната информация, 
като например резултати от 
изследвания, статистики и 
обсъжданата съдебна практика и 
като публикува подробни протоколи 
от заседанията.

Or. en

Изменение 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Лични данни не се трансферират, 
обработват, съхраняват или 
използват за други цели, дори по 
нареждане на службата или на 
обсерваторията.
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Or. de

Изменение 122
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Службата взема предвид 
съществуващите задължения на 
държавите-членки, като изисква от 
тях предоставянето на информация 
относно нарушаване на правата върху 
интелектуалната собственост и се 
стреми към предотвратяване на 
дублиране на усилията.

Or. en

Обосновка

Не желаем да виждаме дублиране на усилията при защита на правата върху 
интелектуалната собственост.

Изменение 123
Paul Nuttall

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) препоръки относно бъдещите 
политики в областта на защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост, включително за засилване 
на ефективното сътрудничество 
между държавите-членки.

д) препоръки относно бъдещите 
политики в областта на защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост, включително за засилване 
на принципа на субсидиарността по 
отношение на държавите членки и за 
насърчаване на независимост, 
самостоятелност и свободния пазар.

Or. en
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Изменение 124
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) препоръки относно бъдещите 
политики в областта на защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост, включително за засилване 
на ефективното сътрудничество 
между държавите-членки.

д) наблюдения относно защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост и възможните бъдещи 
политики и стратегии, включително 
за засилване на сътрудничество със и 
между държавите-членки, основавайки 
се на собствения опит;

Or. en

Обосновка

Службата следва да предоставя на държавите-членки наблюдения, а не стриктни  
препоръки.

Изменение 125
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) препоръки относно бъдещите 
политики в областта на защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост, включително за засилване 
на ефективното сътрудничество между 
държавите-членки.

д) препоръки относно бъдещите 
политики в областта на защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост, включително за засилване 
на ефективното сътрудничество между 
държавите-членки и по какъв начин да 
се подхожда към 
предизвикателствата, поставяни от 
новата информационна и 
комуникационна технология с особено 
внимание върху области, които по 
същността на своята природа 
притежават висока нематериална 
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стойност или оказват пряко 
въздействие върху правата и здравето 
на обществото.

Or. es

Изменение 126
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В доклада се оценява работата на 
Службата по изпълнението на 
настоящия регламент, по-специално по 
отношение на въздействието му върху 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост във 
вътрешния пазар.

2. В доклада се оценява работата на 
Службата по изпълнението на 
настоящия регламент, по-специално по 
отношение на въздействието му върху 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост във 
вътрешния пазар и се концентрира 
върху различните области и сектори, 
до които се отнасят правата върху 
интелектуалната собственост .

Or. es


