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КРАТКА ОБОСНОВКА

Създадена през 2009 г. по инициатива на Съвета и Комисията с цел да се подходи към 
нарастващата заплаха от търговия с фалшифицирани и пиратски стоки, Европейската 
обсерватория за фалшифицирането и пиратството се превърна в център за експертно 
знание във връзка със събирането, наблюдаването и отчитането на информация и 
данни, свързани с нарушения на права върху интелектуалната собственост (ПИС), и 
платформа за сътрудничество между представители на национални органи и 
заинтересовани лица, където се обменят най-добри практики с оглед разработването на 
стратегии за прилагане по отношение на ПИС. Впоследствие към правомощията на 
Обсерваторията Съветът добави нови отговорности1 поради необходимостта да се 
изпълняват програми на ЕС за обучение на партньори, участващи в борбата с 
фалшифицирането и пиратството, а Европейският парламент призова за събиране на 
данни от научни изследвания по въпросите на фалшифицирането и регулирането на 
ПИС2. Накрая, след изследване по поръчение на Генерална дирекция „Търговия“3, беше 
препоръчано Обсерваторията да се превърне в единна точка за контакт в рамките на 
Комисията за външни страни и в международен център за създаване и разпространение 
на най-добри практики.

За да се осъществяват правилно задачите, поставени на Обсерваторията от създаването 
й през 2009 г., и за по-нататъшно развитие на оперативните й дейности беше счетено за 
необходимо да се измени настоящия й статут чрез устойчиви промени в 
инфраструктурата, човешките ресурси, информационните технологии и най-вече в 
необходимия експертен опит. За тези промени ще са необходими значителни 
финансови средства.

Предложението на Европейската комисия е да се възложат на Службата за 
хармонизация във вътрешния пазар (СХВМ) задачите, с които понастоящем се 
занимава Обсерваторията. След оценката на въздействието, проведена от Комисията с 
подкрепата на всички участващи заинтересовани страни4, преминаването на 
Обсерваторията към СХВП беше счетено за подходящо особено поради 
обстоятелството, че СХВП разполага с необходимите финансови средства и експертен 
опит и е в състояние да изпълнява увеличените неотдавна задачи и дейности на 
Обсерваторията.

Докладчикът приветства предложението на Комисията задачите на Обсерваторията да 
се възложат на СХВП с оглед по-добро изпълнение на отговорностите й. В контекста на 
непрекъснато нарастване на търговията с фалшифицирани и пиратски стоки, което от 
                                               
1 Резолюция на Съвета от 1 март 2010 година относно усъвършенстване на упражняването на 

правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар
2 Резолюция на Европейския парламент, 22.9.2010 г.
3 Ноември 2010 г., „Оценка на стратегията за упражняване на правата върху интелектуалната 

собственост в трети държави“ (Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in 
Third Countries)  

4 Не беше проведена обичайната консултация, тъй като предложението по различни поводи 
получи широка подкрепа от всички заинтересовани страни (Форум относно фалшифицирането, 
2010 г., Паневропейска среща на високо равнище относно интелектуалната собственост, 2010 г., 
Брюксел). 
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своя страна води до намалени стимули за иновации на предприятията от ЕС, а често 
пъти и до намаляване на броя работни места, целесъобразно е да се укрепи 
координираната политика в тази област. Докладчикът също така желае да подчертае, че 
при някои категории продукти (лекарства, играчки, автомобилни части, домакински 
уреди и др.) фалшифицирането представлява заплаха за човешкото здраве и води до 
значително намаляване на защитата на потребителите, и това е едно от главните 
притеснения на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Поради това 
докладчикът счита за обосновано обществеността да бъде информирана и да се 
повишава осведомеността относно евентуални опасности и последици в резултат от 
прогресивното засилване на фалшифицирането и пиратството в последните години. 
Трябва да се наблегне, че МСП също в голяма степен трябва да се справят с 
предизвикателството на фалшифицирането. 

Горепосочените проблеми са сериозна заплаха пред правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Освен това за държавите-членки нарастването на фалшифицирането 
или пиратството води до сериозни загуби на данъчни постъпления. 

С оглед на гореизложеното докладчикът приветства идеята за възлагане на СХВП на 
задачите, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост и 
обединяването на представители на обществения и частния сектор в Европейска 
обсерватория за фалшифицирането и пиратството. Докладчикът счита, че 
представеното решение е икономически ефикасно и би позволило на Обсерваторията да 
има достъп до необходимите експертен опит, ресурси и финансиране възможно най-
скоро. При все това докладчикът счита за съществено да подчертае, че по всяко време 
трябва да бъде осигурен достъп до необходимите финансови средства за изпълнението 
на задачите на Обсерваторията. 

По-конкретно докладчикът би искал да подчертае колко е важно да се гарантира, че 
събраната, анализирана и разпространена от СХВП информация отговаря на 
многобройни условия за изчерпателност и качество на данните.  Освен това според 
докладчика е съществено да се гарантира, че провежданите от СХВП дейности, особено 
заседанията на Обсерваторията, се ръководят от солидни принципи на прозрачност. На 
последно място фактът, че в различни държави-членки вече са приложени редица 
стратегии във връзка с нарушаването на права върху интелектуалната собственост, 
следва да бъде взет предвид при планирането на нови дейности на СХВП.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4
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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 за 
икономиката на Съюза, особено тъй 
като то оказва отрицателно 
въздействие върху 
конкурентоспособността на малките 
и средните предприятия. Нещо 
повече, прогресивното увеличаване на 
фалшифицираните продукти, 
използвани в ежедневието от
потребителите в Съюза, представлява 
заплаха за тяхното здраве и 
безопасност. Поради това са 
необходими ефективни, незабавни и 
координирани действия на европейско и 
световно равнище за успешна борба с 
въпросното явление.

Or. en

Обосновка

Малките и средните предприятия са от особено значение за икономиката на Съюза и 
поради това отрицателните последици от нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост заслужават специално внимание. Нещо повече, 
фалшифицират се не само луксозни стоки, а все повече и стоки, използвани от 
потребителите в тяхното ежедневие (продукти за личен тоалет, автомобилни 
части, домашни уреди и др.), и затова е важно да се подчертаят рисковете за 
здравето и безопасността на потребителите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Европейският парламент, в своя 
резолюция от 22 септември 2010 г. за
упражняването на права на 
интелектуална собственост в рамките на 
вътрешния пазар, призова държавите-

(10) Европейският парламент, в своя 
резолюция от 22 септември 2010 г. 
относно упражняването на правата на 
интелектуална собственост в рамките на 
вътрешния пазар, призова държавите-
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членки и Комисията да разширят 
сътрудничеството между Службата и 
националните служби за интелектуална 
собственост, като включат в него и 
борбата срещу нарушенията на права 
върху интелектуалната собственост.

членки и Комисията да разширят 
сътрудничеството между Службата и 
националните служби за интелектуална 
собственост, като включат в него и
борбата срещу нарушенията на права 
върху интелектуалната собственост; 
той също така изрази желание 
Обсерваторията, наред с другото, да 
събира научни изследвания по 
въпросите на фалшифицирането и 
регулирането на правата върху 
интелектуалната собственост.

Or. en

Обосновка

Научните иновации имат съществен принос за европейската икономика; затова е 
особено важно да се гарантира събирането на научни изследвания. 

Изменение 3

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, мащаба, стойността 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. en

Обосновка

За да е налице ясна представа за мащаба на нарушенията на правата върху 
интелектуалната собственост е обосновано използването на по-широк набор от 
критерии.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – 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 чрез системи за 
засичане и проследяване, и да се 
насърчават тези технически 
средства;

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се гарантира не само събирането на информация относно 
технически средства, но и по-нататъшното разработване и обновяване на такива 
средства и съответното им използване с оглед на борбата с фалшифицирането и 
пиратството.

Изменение 5

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 редовното 
събиране, анализ и отчитане на 
независими, обективни, съпоставими, 
солидни и надеждни данни във връзка с 
нарушения на правата върху 
интелектуалната собственост;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира изчерпателна методика, събирането, анализът и отчитането 
следва да се извършват през редовни интервали. Овен това трябва да се установи 
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такава методика, която гарантира, че получените данни отговарят на 
многобройните изисквания за изчерпателност и качество на данните.

Изменение 6

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, 
солидни и надеждни данни относно 
нарушения на правата върху 
интелектуалната собственост;

Or. en

Обосновка

За да може обзорът на нарушенията на правата върху интелектуалната 
собственост да бъде изчерпателен, данните следва да се събират, анализират и 
разпространяват през редовни интервали. Овен това трябва да се гарантира, че 
получените данни отговарят на многобройните изисквания за изчерпателност и 
качество на данните.

Изменение 7

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 

г) редовно събира, анализира и 
разпространява съответните
независими, обективни, съпоставими, 
солидни 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 
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рамките на Съюза; висококачествени продукти и услуги в 
рамките на Съюза;

Or. en

Обосновка

За да може напълно да се разбере стойността на правата върху интелектуалната 
собственост, данните следва да се събират, анализират и разпространяват през 
редовни интервали. Овен това трябва да се гарантира, че получените данни 
отговарят на многобройните изисквания за изчерпателност и качество на данните.

Изменение 8

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, особено 
малките и средните предприятия,
здравеопазването, околната среда, 
безопасността и сигурността, както и 
връзката между тези нарушения с 
организираната престъпност и 
тероризма;

Or. en

Обосновка

Малките и средните предприятия са от особено значение за икономиката на Съюза и 
поради това заслужават специално внимание. Освен това те са особено уязвими за 
пиратство и фалшифициране, защото не разполагат с ресурсите и експертния опит, 
с които разполагат по-големите предприятия.   
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Службата гарантира по всяко време, че 
за извършването на възложените й с 
настоящия регламент дейности се 
използват нейни собствени бюджетни 
средства.

Службата гарантира по всяко време, че 
за извършването на възложените й с 
настоящия регламент дейности се 
използват нейни собствени бюджетни 
средства и че са предоставени 
подходящи финансови средства за 
правилното извършване на тези 
дейности.

Or. en

Обосновка

В правомощията на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) влизат 
редица дейности, особено в областта на регистрацията на марки, дизайни и модели. 
Изключително важно е да се гарантира, че новите дейности, произтичащи от 
прехвърлянето на Обсерваторията към СХВП, се осъществяват по подходящ начин, и 
най-вече че са заделени необходимите финансови средства.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Имената на представителите, 
дневният ред и протоколите на 
заседанията се публикуват на уебсайта 
на Службата.

4. Имената на представителите, 
дневният ред, протоколите на 
заседанията, друга относима 
информация и свързаната с нея 
документация се публикуват на 
уебсайта на Службата.

Or. en

Обосновка

Достъпът до допълнителна информация и документи би засилил прозрачността и 
общественото доверие в извършваните от СХВП дейности.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – уводни думи

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:

Без да се засяга законодателството, 
уреждащо обработването на лични 
данни, представителите, заседаващи в
Обсерваторията:

Or. en

Обосновка

Струва ни се необходимо да се включат всякакви представители и да се гарантира, че 
участват не само публичните администрации, но и публичните органи и организации 
(в съответствие с член 3), и това обосновава заличаването на конкретно споменаване 
на държавите-членки и на частния сектор. Освен това, за да се постигне 
съгласуваност в целия текст, целесъобразно е уводните думи на член 5 да се 
уеднаквят с формулировката, използвана в член 2, параграф 2, буква е) и в член 8, 
параграф 3. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) преглед на дейностите, които 
Службата възнамерява да осъществява в 
бъдеще;

г) преглед  на дейностите, които 
Службата възнамерява да осъществява в 
бъдеще, като се вземат предвид 
дейностите, осъществени в 
държавите-членки, за да се избегне 
ненужно дублиране;

Or. en

Обосновка

В различните държави-членки вече са приложени редица стратегии; за да се избегне 
припокриване на усилия на равнището на ЕС и на държавите-членки, целесъобразно е 
да се вземе предвид работата, осъществена от държавите-членки в съответната 
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област, при обсъждането на стратегическото планиране на евентуални нови 
дейности, които да бъдат предприети от Службата.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето на доклада за оценка 
Комисията провежда консултация с 
представители на Обсерваторията по 
въпросите, посочени в параграф 2.

3. При изготвянето на доклада за оценка 
Комисията провежда консултация с 
представители на Обсерваторията по 
въпросите, посочени в параграф 2. 
Комисията също така разглежда 
възможността  всички други 
заинтересовани страни да се включат 
в процеса на оценка.

Or. en

Обосновка

Всички заинтересовани страни следва да могат да допринасят към процеса на 
консултация по оценката на изпълнението от страна на Службата на прилагането 
на настоящия регламент. 


