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Изменение 1
Catherine Trautmann

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

–1. признава значимата роля на ПИС 
по отношение на иновациите и 
творчеството, които имат голяма 
добавена стойност при 
утвърждаването на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика и нейните 
предприятия; предприема 
необходимите действия за тяхното 
поддържане и развитие, за благото на 
Европейския съюз и по-специално по 
отношение на растежа и заетостта;

Or. fr

Изменение 2
Catherine Trautmann

Проектостановище
Параграф -1 a (нов)

Проектостановище Изменение

–1a. взема предвид факта, че 
технологичното развитие генерира 
други производствени форми, 
налагащи разработването на нови 
икономически и търговски модели, 
които трябва да гарантират по-
справедлива възвръщаемост за 
притежателите на права;

Or. fr
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Изменение 3
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. насърчава предоставянето на общи за 
целия ЕС лицензи за правата на 
интелектуална собственост (ПИС);

1. насърчава предоставянето на общи за 
целия ЕС лицензи за правата на 
интелектуална собственост (ПИС), 
които са били предварително 
подложени на щателна оценка на 
въздействието, като са били взети 
предвид различията между 
произвеждащите съдържание 
индустрии;

Or. ro

Изменение 4
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. препоръчва проучване относно 
въздействието на патентите върху 
МСП, като се имат предвид не само 
разходите за патенти, но и тяхното 
качество, тъй като 
лошокачествените патенти водят до 
високи разходи за съдебни спорове, 
свързани с патенти, които вредят 
особено много на МСП;

Or. en
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Изменение 5
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изразява съжаление, че в това 
съобщение се смесват два много 
различни въпроса –
фалшифицирането на продукти с 
търговска цел и копирането без 
разрешение на дигитални продукти с 
нетърговска цел („пиратство”); 
признава, че фалшифицирането е 
сериозен проблем, особено по 
отношение на продуктите, свързани 
със здравето; освен това изразява 
опасение, че третирането на двата 
въпроса по един и същи начин 
заплашва да подкопае борбата срещу 
фалшифицирането;

Or. en

Изменение 6
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. разгледа, като стъпка напред към 
изграждането на вътрешен пазар на 
ПИС, възможността за предоставянето
на лицензи, на основата на 
оригиналния език, които да 
позволяват на притежателя на правата 
върху произведение на даден език да го 
разпространява в целия ЕС на същия 
език;

2. разгледа, като стъпка напред към 
изграждането на вътрешен пазар на 
ПИС, предоставянето посредством 
цифровата телевизия на 
възможността за субтитриране, 
която да позволява на притежателя на 
правата върху дадено произведение да 
го разпространява в целия ЕС на 
няколко езика;

Or. ro



PE439.283v01-00 6/18 AM\806430BG.doc

BG

Изменение 7
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава оперативната съвместимост 
и технологичната неутралност, което ще 
позволи на дадено съдържание, 
обхванато от ПИС, да бъде 
разпространявано независимо от 
използваната технология или формат и 
ще даде възможност за постигането на 
конвертируемост на съдържанието 
между различните формати;

3. насърчава оперативната съвместимост 
и технологичната неутралност, което ще 
позволи дадено съдържание да бъде 
разпространявано независимо от 
използваната технология или формат и 
ще даде възможност за постигането на 
конвертируемост на съдържанието 
между различните формати;

Or. en

Изменение 8
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. вземе под внимание 
съществуването на специални 
формати, осигуряващи достъп за 
хората с увреждания до 
произведенията и вземе необходимите 
мерки за насърчаване на тяхното 
разпространение;

Or. it

Изменение 9
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. запази високо равнище на защита на 
ПИС, като същевременно улесни 
законната употреба на произведения 
посредством лесно достъпни, 
едноетапни и валидни в целия ЕС 
възможности за лиценз, при осигурена 
прозрачност по отношение на 
притежателите на ПИС;

4. запази високо равнище на защита на 
ПИС, като същевременно улесни 
законната употреба на произведения, по 
специално за нетърговски цели, 
например в сферата на образованието 
и научните изследвания, посредством 
леснодостъпни, едноетапни и валидни в 
целия ЕС възможности за лиценз, при 
осигурена прозрачност по отношение на 
притежателите на ПИС;

Or. it

Изменение 10
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. запази високо равнище на защита на 
ПИС, като същевременно улесни 
законната употреба на произведения 
посредством лесно достъпни, 
едноетапни и валидни в целия ЕС 
възможности за лиценз, при осигурена 
прозрачност по отношение на 
притежателите на ПИС;

4. запази високо равнище на защита на 
ПИС, като същевременно улесни 
законната употреба на произведения 
посредством леснодостъпни, 
едноетапни и валидни в целия ЕС 
възможности за лиценз за секторите, в 
които това е необходимо, при 
осигурена прозрачност, чрез дружества 
за колективно управление на права, по 
отношение на притежателите на ПИС;

Or. en

Изменение 11
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. обмисли изготвянето на ефективни 
санкции, с оглед предотвратяване на 
нарушенията на авторски права и на 
понасяните от притежателите на правата 
загуби, като при това се зачита 
принципът, че например 
доставчиците на съобщителни услуги 
имат ролята единствено на 
свързващо звено и като такова не 
носят отговорност за нарушения, 
извършени посредством техните 
услуги или улеснени от тях;

5. обмисли изготвянето на ефективни и 
пропорционални санкции, с оглед 
предотвратяване на нарушенията на
авторски права и на понасяните от 
притежателите на правата загуби

Or. fr

Изменение 12
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обмисли изготвянето на ефективни 
санкции, с оглед предотвратяване на 
нарушенията на авторски права и на 
понасяните от притежателите на 
правата загуби, като при това се зачита 
принципът, че например доставчиците 
на съобщителни услуги имат ролята 
единствено на свързващо звено и като 
такова не носят отговорност за 
нарушения, извършени посредством 
техните услуги или улеснени от тях;

5. обмисли балансиран подход, който 
да вземе под внимание 
притежателите на права, от една 
страна, и свободата на изразяване и 
основните права на ползвателите на 
мрежата, от друга, като при това се 
зачита принципът, че например 
доставчиците на съобщителни услуги 
имат ролята единствено на свързващо 
звено и като такова не носят 
отговорност за нарушения, извършени 
посредством техните услуги или 
улеснени от тях;

Or. en
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Изменение 13
Catherine Trautmann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обмисли изготвянето на ефективни 
санкции, с оглед предотвратяване на 
нарушенията на авторски права и на 
понасяните от притежателите на правата 
загуби, като при това се зачита 
принципът, че например доставчиците 
на съобщителни услуги имат ролята 
единствено на свързващо звено и като 
такова не носят отговорност за 
нарушения, извършени посредством 
техните услуги или улеснени от тях;

5. разработи незабавно система за 
управление на правата, осигуряваща 
по-справедлива възвръщаемост за 
притежателите и предоставяща 
разнообразен, атрактивен, видим 
законен набор от услуги за 
потребителите, обхващаща също 
така произведенията, за които няма 
авторски права,  преди да започне 
изготвянето на каквито и да било
ефективни санкции, с оглед 
предотвратяване на нарушенията на 
авторски права и на понасяните от 
притежателите на правата загуби, като 
при това се зачита принципът, че 
например доставчиците на съобщителни 
услуги имат ролята единствено на 
свързващо звено и като такова не носят 
отговорност за нарушения, извършени 
посредством техните услуги или 
улеснени от тях;

Or. fr

Изменение 14
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обмисли изготвянето на ефективни 
санкции, с оглед предотвратяване на 
нарушенията на авторски права и на 
понасяните от притежателите на правата 
загуби, като при това се зачита 
принципът, че например доставчиците 

5. обмисли изготвянето на ефективни 
санкции, с оглед предотвратяване на 
нарушенията на авторски права и на 
понасяните от притежателите на правата 
загуби, като при това се зачита 
принципът, че например доставчиците 
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на съобщителни услуги имат ролята 
единствено на свързващо звено и като 
такова не носят отговорност за 
нарушения, извършени посредством 
техните услуги или улеснени от тях;

на съобщителни услуги имат ролята 
единствено на свързващо звено и като 
такова не носят отговорност за 
нарушения, извършени посредством 
техните услуги или улеснени от тях, 
като се вземе предвид това, че 
допълнителното контролиране на 
онлайн трафика, прилагано от 
доставчиците на интернет услуги 
(ISP), би повишило разходите на 
бенефициентите и също така би 
нарушило правото на 
неприкосновеност на личния живот;

Or. en

Изменение 15
Sajjad Karim

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. обмисли изготвянето на ефективни 
санкции, с оглед предотвратяване на 
нарушенията на авторски права и на 
понасяните от притежателите на правата 
загуби, като при това се зачита 
принципът, че например доставчиците 
на съобщителни услуги имат ролята 
единствено на свързващо звено и като 
такова не носят отговорност за 
нарушения, извършени посредством 
техните услуги или улеснени от тях;

5. обмисли ефективни действия, с оглед 
предотвратяване на нарушенията на 
авторски права и на понасяните от 
притежателите на правата загуби, като 
при това се зачита принципът, че 
например доставчиците на съобщителни 
услуги имат ролята единствено на 
свързващо звено и като такова не носят 
отговорност за нарушения, извършени 
посредством техните услуги или 
улеснени от тях;

Or. en

Изменение 16
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да вземе под 
внимание, при изготвянето на 
законодателната рамка относно 
санкциите, налагани при нарушение 
на ПИС, силното въздействие на 
фалшифицирането и пиратството в 
области, като например 
лекарствените, хранителните и 
козметичните продукти, резервните 
части за МПС, техническото и 
електротехническото оборудване, в 
сравнение с по-слабите последици от 
маломащабното онлайн пиратство;

Or. en

Изменение 17
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява загриженост относно 
това, че доброволните споразумения 
биха могли да се използват за 
прилагане на мерки, които крият риск 
от подкопаване на основните права и 
разстройват демократичните 
процеси;

Or. en

Изменение 18
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. прилага в пълна степен санкциите, 
предвидени от съществуващото 
законодателство в областта на 
конкуренцията и търговията, когато е 
необходимо;

6. прилага в пълна степен санкциите, 
предвидени от съществуващото 
законодателство в областта на 
конкуренцията и търговията, когато е 
необходимо, които трябва да бъдат 
пропорционални, като се има предвид 
необходимостта да се отчете 
разликата между търговското 
пиратство, чиято единствена цел е 
печалбата, и пиратството за лична 
употреба, чиито последици са по-
ограничени;

Or. fr

Изменение 19
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. прилага в пълна степен санкциите, 
предвидени от съществуващото 
законодателство в областта на 
конкуренцията и търговията, когато е 
необходимо;

6. прилага в пълна степен санкциите, 
предвидени от съществуващото 
законодателство в областта на 
конкуренцията и търговията, когато е 
необходимо, и да отбележи, че 
санкциите, като един от 
възможните инструменти в 
областта на авторското право, 
следва по принцип да бъдат насочени 
по-скоро към ползвателите с 
търговска цел, отколкото към 
отделните граждани;

Or. en
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Изменение 20
Catherine Trautmann

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. прилага в пълна степен санкциите, 
предвидени от съществуващото 
законодателство в областта на 
конкуренцията и търговията, когато е 
необходимо;

6. прилага в пълна степен санкциите, 
предвидени от съществуващото 
законодателство в областта на 
конкуренцията и търговията, когато е 
необходимо, като в същото време 
изтъква, че всички предложени мерки 
трябва да са в съответствие с 
Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи;

Or. fr

Изменение 21
Maria Badia i Cutchet

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. прилага в пълна степен санкциите, 
предвидени от съществуващото 
законодателство в областта на 
конкуренцията и търговията, когато е 
необходимо;

6. прилага в пълна степен санкциите, 
предвидени от съществуващото 
законодателство в областта на 
конкуренцията и търговията, когато е 
необходимо, като същевременно се 
зачитат основните права (правото на 
информация, личен живот и т.н.);

Or. es

Изменение 22
Antonio Cancian

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. заеме позиция по отношение на 
заявленията за задължителни общи 
освобождавания, за да бъдат 
защитени държавите-членки спрямо 
други държави, които понастоящем 
се радват на по-конкурентоспособно 
пазарно положение;

Or. it

Изменение 23
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. включва във всички оценки на 
въздействието, когато е уместно, оценка 
на въздействието по отношение на ПИС, 
по-специално що се отнася до малките и 
средните предприятия;

7. включва във всички оценки на 
въздействието, когато е уместно, оценка 
на въздействието по отношение на ПИС, 
по-специално що се отнася до малките и 
средните предприятия, особено онези, 
които се намират в по-малко 
облагодетелствани райони;

Or. fr

Изменение 24
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. включва във всички оценки на 
въздействието, когато е уместно, оценка 
на въздействието по отношение на ПИС, 
по-специално що се отнася до малките и 
средните предприятия;

7. включва във всички оценки на 
въздействието, когато е уместно, оценка 
на въздействието по отношение на ПИС 
и по отношение на потоците от 
знания, по-специално що се отнася до 
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малките и средните предприятия;

Or. en

Изменение 25
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. преразгледа Директива № 
2001/29/EО за постигане на по-голяма 
прецизност с оглед гарантиране 
хармонизацията на равнище ЕС на 
правната рамка за защита на 
авторските права в 
информационното общество; 

Or. ro

Изменение 26
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. допринесе посредством Европейската 
обсерватория за фалшифицирането и 
пиратството за разработването на общи 
стандартизирани процедури и критерии, 
които да позволят изготвянето на 
достоверни и сравними данни относно 
честотата и стойността на 
фалшифицирането и пиратството за 
всички сектори.

8. допринесе посредством Европейската 
обсерватория за фалшифицирането и 
пиратството за разработването на общи 
стандартизирани процедури и критерии, 
които да позволят изготвянето на 
достоверни и сравними данни относно 
честотата и стойността на 
фалшифицирането и пиратството за 
всички сектори; да гарантира, че 
обсерваторията не се използва като 
инструмент за създаване на актове с 
незадължителна юридическа сила
извън обсега на нормалните 
демократични процеси, свързани с 
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вземането на решения.

Or. en

Изменение 27
Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. допринесе посредством Европейската 
обсерватория за фалшифицирането и 
пиратството за разработването на 
общи стандартизирани процедури и 
критерии, които да позволят 
изготвянето на достоверни и сравними 
данни относно честотата и стойността 
на фалшифицирането и пиратството
за всички сектори.

8. допринесе посредством Европейската 
обсерватория за фалшифицирането за 
разработването на общи 
стандартизирани процедури и критерии, 
които да позволят изготвянето на 
достоверни и сравними данни относно 
честотата и стойността на 
фалшифицирането за всички сектори.

Or. es

Изменение 28
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава необходимостта от
провеждане на силна медийна и 
образователна кампания за 
повишаване на информираността 
относно отрицателното въздействие 
на фалшифицирането и 
пиратството, особено като се вземе 
под внимание масовото потребление 
на стоки, като например козметични 
продукти, продукти за поддържане на 
хигиена, резервни части за 
автомобили, играчки, лекарствени 
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продукти и различни видове 
техническо и електротехническо 
оборудване.

Or. en

Изменение 29
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. насърчава инициативи в областта 
на медийната грамотност като 
основно средство в борбата срещу 
пиратството и фалшифицирането;

Or. fr

Изменение 30
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. признае, че предвид на това, че 
усилията за справяне с онлайн обмена 
на файлове с нетърговска цел доведоха 
до силен и вреден антагонизъм между 
творческите индустрии и тяхната 
публика, е необходимо да се търсят 
нови начини за създаване на синергия 
между правата на публиката и 
приходите на авторите и творците.

Or. en
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Изменение 31
Oriol Junqueras Vies от името на групата  Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. отхвърли всяка разпоредба, която 
би могла да позволи на притежатели 
на права да извършат нежелана 
намеса в личния живот на 
предполагаеми нарушители без 
надлежно съдебно производство.

Or. en


